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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, CEA
MAI CORUPTĂ DIN UE!?

RUȘINE NOUĂ!
BRAVO VOUĂ!
Marius MARINESCU
ie unul imi este RUȘINE că am ajuns
în situația asta. Care situație? Să mă
explic...Zilele trecute mă sună un prieten și îmi
zice: “Prietene, sunt bucuros! Marți seară îmi
vine primul lot de vietnamezi. 33 din cei 100
cu care am bătut palma să vină să muncească la
noi pe șantier. Nu mai puteam, fratele meu! În
ultima lună am concediat 7 muncitori, din care
trei pentru băutură iar restul pentru că nu veneau
la muncă.” Am tăcut. Chiar nu am știut cum să

M
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în școli. Pentru această situație, profesori. Președintele FNAP,
specialiștii cred că vina este Iulian Cristache, a declarat:
împărțită egal între părinți și „Nu pot să cred că corupția
profesori, iar efectele mitei se vine doar dintr-un sens, este o
văd la Evaluarea Națională, chestie biunivocă, ca un fel de
unde elevii au note mai joase dare și luare de mită. Aici nu e
decât media semestrială. În scuză nici dacă constrângerea
acest clasament, România este vine de la părintele care merge
urmată de Croația și Ungaria. și cotizează prin meditații sau
Lista se termină, cum era de prin cadouri, nici invers (…)
așteptat, cu Danemarca, Suedia Ar trebui să dispară aceste
și Finlanda, țări recunoscute în practici la nivel educațional”.
întreaga lume pentru calitatea Acest subiect a fost discutat
extraordinară a sistemului în cadrul asociațiilor, dar
undația
Europeană un sondaj ale cărui rezultate educațional. Și Federația părinții au refuzat să formuleze
pentru
Îmbunătățirea arată că România ar fi pe primul Națională a Asociațiilor de plângeri fiindcă s-au temut ca
Condițiilor de Viață și de loc în Uniunea Europeană din Părinți susține că mita vine fiii/fiicele lor să nu fie apoi
Muncă Eurofound a organizat punctul de vedere al corupției din ambele sensuri, părinți și marginalizaţi/e în școli.
reacționez.
reacționez Prima reacție a fost ceva de genul
“unde am ajuns!?”. Să vină niște ciuciunghezi să
NOI SUME
ia locul românașilor noștri? Chiar, UNDE AM
AJUNS?
PENTRU
După care mi-a venit în gând ultima oară când
PRIMĂRIILE
am avut de zugrăvit bucătăria și un nesimțit de
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro
““zugrav” m-a lăsat cu casa vraiște, trei luni. Apoi
DIN JUDEȚ
mi-am amintit când am avut de reparat chiuveta
m
upă mai bine de patru ani,
upă ce, în urmă cu o lună, Consiliul
lla baie și un neserios bețiv a plecat după țigări,
Judecătoria Ploiești revine la sediul
Județean Prahova a alocat 15,1 situat pe strada Gheorghe Lazăr. Joia
iimediat ce servise masa pusă de prostul de mine,
milioane de lei pentru unele investiții trecută, a avut loc inaugurarea clădirii,
șși nu l-am mai văzut nici până astăzi. Tot pe
derulate de 99 de primării, marți, consilierii după ce aceasta a fost supusă unor ample
lloc mi-am adus aminte de Nea Ciprian, marele
au semnat noi asocieri pentru realizarea
cconstructor, reparator de acoperișuri, care mi-a
unor lucrări de interes public în 12 comune lucrări de reabilitare. Valoarea investiției
eexecutat cu sictir cea mai mare bătaie de joc în
și orașe. Cea mai mare sumă a plecat a fost de 18 milioane de lei. Consolidarea
materie de țiglă.
m
la Boldești Scăeni (300.000 lei) pentru și renovarea îmobilului a fost cuprinsă în
Și atunci...!? Mai are rost să fiu parte cu
asigurarea desfășurării activității Unității cadrul Proiectului Reforma Sistemului
rromânașii noștri, “săracii” de ei? (Atenție!
Judiciar,
fi
nanțat
de
Banca
Mondială
și
de Asistență Medico-Socială. Județul a
SSalariile în construcții sunt peste ale multor
alocat acestei unități, luna trecută, suma de implementat de Ministerul Justiției, în
400.000 lei. Au mai primit suport financiar baza Acordului de Împrumut nr. 4811- a fost cauzată de unele sincope de ordin aaltor categorii profesionale, mult mai instruite,
primăriile din Albești Paleologu (50.000 RO încheiat între Guvernul României și financiar. Tribunalul Prahova nu va fi un muncitor necalificat plecând acasă, lunar, cu
lei), Balta Doamnei (50.000 lei), Berceni finanțatorul internațional. Lucrările au mutat împreună cu Judecătoria, ci va cel puțin 3000 de lei). Nu a făcut bine prietenul
(60.000 lei + 20.000 lei pentru lucrări noi), început în ianuarie 2015, iar termenul rămâne la sediul provizoriu din strada meu? Măcar așa, la nivel de ciudă? Și-o merită
Blejoi (50.000 lei), Gherghița (100.000 de finalizare a fost fixat la data de 5 Văleni, până la finalizarea lucrărilor la toți neserioșii “lui pește” care se dau meseriași
dar nu sunt decât niște maestri în bătăi de joc
lei), Tomșani (100.000 lei). Aleșii județeni ianuarie 2017. Întârzierea de 22 de luni Palatul Justiției.
la adresa noastră și a patronilor care îi plătesc.
au aprobat fonduri și pentru localitățile
Dumbrava, Scorțeni, Teișani și Olari.
Iar pentru cei care o să spună că prietenul meu
a adus de la mama naibii oameni, ca să nu le dea
CINE E PE PRIMUL LOC?
cine știe ce salarii, le amintesc că prietena noastră
NOI SUNTEM! NOI! MULȚUMIM
UE nu ne lasă să aducem din afara continentului
DIN SUFLET TUTUROR CELOR
salariati, decât cu salariul minim de 800 de euro/
CARE NE-AU AJUTAT SĂ FIM, ȘI ÎN
ea mai importantă sărbătoare a însărcinați cu afaceri și consilieri lună, tocmai ca politică protecționistă față de
ACEST AN, NUMĂRUL 1 !!!
comunității prahovene de afaceri – economici, reprezentanţii administraţiei forța de muncă autohtonă. Unde mai pui că
Gala Topului Firmelor Prahovene, ajunsă publice
G
locale,
preşedinţii
unor străinilor mai trebuie să le asiguri, pe perioada
lla cea de-a XXV-a ediţie, jubiliară, a avut reprezentanţe comerciale guvernamentale contractului, și masă și casă. Iar pentru banii
loc vineri, 26 octombrie, la complexul Sky străine, asociaţii de oameni de afaceri ăștia, vietnamezii, vă asigur că o să muncească
llo
Center, reunind peste 400 de participanţi străini, reprezentanți ai instituțiilor pe rupte. Așa că...BRAVO LOR!
C
- elita firmelor din județ, alături de
PS. Pentru a nu crede careva că vorbesc din
distinşi oaspeţi. Evenimentul s-a bucurat deconcentrate, ale asociaţiilor de oameni povești, vă spun că firma care a avut curajul
di
d
de prezența a importanţi parteneri de afaceri şi profesionale – partenere să aducă cei 100 de muncitori din Vietnam se
d
instituţionali ai Camerei de Comerţ ale CCI Prahova – Patronatul IMM- numește WOMA și este unul dintre cei mai
iin
şşi Industrie Prahova: reprezentanții urilor Prahova şi CECCAR Prahova, mari dezvoltatori imobiliari din cartierul 9 MaiCorpului Diplomatic acreditat la Bucureşti reprezentanţi ai mediului bancar.
C
Ploiești.
Citiţi în pagina 7
din partea a 35 ambasade - ambasadori,
di
d
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JUDECĂTORIA PLOIEȘTI A
REVENIT LA VECHIUL SEDIU

D

D

GALA TOPULUI FIRMELOR
PRAHOVENE 2018 - 25 ANI

C

Actualitate
SSGU cumpără
uutilaje de 8
milioane de lei
m
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Actualitate
Suntem o țară cu potențial seismic
ridicat, dar nimeni nu poate să
prevadă marele cutremur!
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Hitler şi
„maşina
populară”

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

ACTUALITATE
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
Z

eci de persoane au ajuns la spital în urma accidentelor rutiere
grave produse în Prahova, iar autoritățile deja au luat în calcul
implementarea unor măsuri pentru reducerea numărului mare de
evenimente.
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Accident grav pe Centura de
Vest a Ploieștiului. 12 victime
transportate la spital
Accidentul rutier s-a produs
pe Centura de Vest a Ploieștiului,
la intersecție cu drumul către
localitatea Buda, după ce două
autoturisme au intrat în coliziune.
Potrivit primelor informații,
accidentul rutier s-a produs pe
fondul neacordării de prioritate.
În urma impactului, 12 persoane,
printre care și patru copii, au
fost rănite. Victimele au fost
transportate la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești, cinci dintre ele fiind
internate. Cei patru minori, cu
vârste cuprinse între 2 ani și 17 ani,
au fost transportați la Spitalul de
Pediatrie Ploiești. În zona unde s-a
produs accidentul, traficul rutier
a fost dirijat. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs accidentul rutier.
Motociclist rănit pe DN1A, la
Vălenii de Munte
În accidentul rutier au fost
implicate o motocicletă și un
autoturism. O persoană a alertat
autoritățile și a anunțat că
motociclistul a fost rănit. Medicii
ajunși la fața locului au constatat
că victima este un tânăr, în
vârstă de 34 de ani, care prezenta
numeroase traumatisme la mâini
și la picioare. Persoana rănită a fost
transportată la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean
Ploiești pentru efectuarea unor
investigații amănunțite. Poliția
continuă cercetările pentru a
stabili cu exactitate modul cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident pe Centura de Vest a
Ploieștiului
Patru autoturisme și un tir au
fost implicate într-un accident.
În urma impactului, una dintre
mașini a lovit o pompă de la o
benzinărie. O persoană a sunat la
112 și a alertat autoritățile. Din
fericire, accidentul rutier nu s-a
soldat cu victime. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili
cu exactitate cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident mortal pe Centura de
Vest
Evenimentul rutier a avut loc
pe Centura de Vest a Ploieștiului,
între podul de la Brazi și sensul
giratoriu din Cartierul Mitică
Apostol. Un pieton a fost acroșat
mortal de un autoturism. La fața
locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță. Medicii ajunși la fața
locului au constatat că un bărbat
în vârstă de 40 de ani era decedat.
Cadavrul a fost transportat la
Serviciul de Medicină Legală
Ploiești. Traficul în zonă, pe sensul
către Brașov, a fost restricționat.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
A ajuns la spital după ce a lovit
cu mașina un cal
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1A, pe raza localității
Homorâciu,
după
ce
un
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autoturism a lovit un cal. În urma
impactului, conducătorul auto, un
bărbat în vârstă de 47 de ani, a fost
rănit. Victima a fost transportată
la Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean Ploiești.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident pe DN1, în Blejoi
Patru autoturisme au fost
implicate într-un accident pe DN1,
pe raza localității Blejoi. Potrivit
primelor informații se pare că
accidentul rutier s-a produs pe
fondul neacordării de prioritate.
O persoană a sunat la 112 și a
alertat autoritățile. Din fericire,
nicio persoană nu a plecat la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident în localitatea Șotrile
Evenimentul
rutier
s-a
produs în satul Lunca Mare, din
comuna Șotrile. Potrivit primelor
informații, conducătorul unei
dubițe nu și-ar fi asigurat mașina
în momentul în care a coborât
din ea pentru a descărca marfă.
Dubița a luat-o la vale și a lovit
un tânăr în vârstă de 31 de ani.
Victima a fost transportată la
Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean Ploiești.
Poliția continuă cercetările pentru
a stabili cu exactitate cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident mortal pe DJ 102, la
Dumbrăvești
Accidentul rutier s-a produs
după ce o tânără, în vârstă de 24
de ani, din Dumbrăvești, a fost
lovită de un autoturism. Potrivit
primelor informații, tânăra se afla
pe trecerea de pietoni în momentul
impactului. La fața locului au
ajuns echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță. Din
cauza
traumatismelor
grave
suferite, victima accidentului
a decedat. Cadavrul a fost
transportat la Serviciul de
Medicină
Legală,
pentru
efectuarea necropsiei. Traficul
în zonă a fost blocat pe durata
efectuării cercetărilor. În cauză a
fost deschis un dosar penal pentru
ucidere din culpă. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
Cinci autoturisme implicate
într-un accident pe podul de la
Gara de Sud
Accidentul rutier s-a produs
pe podul de la Gara de Sud din
Ploiești, iar în urma impactului
unul din cele cinci autoturisme
implicate s-a răsturnat. La fața
locului s-au deplasat mai multe
echipaje ale Poliției, Serviciului
de Ambulanță și ale ISU Prahova.
Una dintre persoanele implicate,
un tânăr în vârstă de 30 de ani
a fost transportat la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili
cu exactitate cum s-a produs
accidentul rutier.

Adolescent dat dispărut. Apelul
Poliției
Polițiștii din Boldești Scăeni au
fost sesizați că minorul Petrescu
Ionuț Samuel, în vârstă de 16 ani,
din Lipănești, a plecat voluntar de
la domiciliu și nu a mai revenit.
Adolescentul, potrivit polițiștilor,
are înălțime de 1, 50m, greutate
70 kg, ochi căprui, păr șaten
închis, ten măsliniu, fără semne
particulare. La momentul plecării
era îmbrăcat cu tricou de culoare
albastru închis, vestă de culoare
albastră, pantaloni trei sferturi
de culoare neagră și adidași de
culoare verde închis. Persoanele
care pot oferi informații despre
minor sunt rugate să sune la 112
sau să anunțe cea mai apropiată
unitate de poliție.
Explozie într-o locuință din
Ploiești
Incidentul a avut loc într-o
casă din Ploiești, situată pe strada
Dâmbovița. Potrivit primelor
informații, se pare că explozia s-a
produs ca urmare a unei acumulări
de gaze. Pompierii militari ajunși
la fața locului au constatat că
incidentul s-a produs la o sobă
și a afectat doar un perete. Chiar
dacă explozia nu a fost urmată de
incendiu, proprietarul casei, un
bărbat in vârsta de 64 de ani, a fost
rănit la o mână. Acesta avea arsuri,
însă nu a fost transportat la spital,
fiind asistat la fața locului.
Razie printre taximetriști
Polițiștii rutieri au organizat
o acțiune privind siguranța
desfășurării transportului rutier în
regim de taxi. „Pentru neregulile

constatate au fost aplicate 31 de
sancțiuni contravenționale”, a
anunțat IPJ Prahova. Din totalul
amenzilor acordate, 27 au fost
aplicate conducătorilor de taxi. Cei
mai mulți șoferi au fost sancționați
pentru nepurtarea centurii de
siguranță și pentru nerespectarea
legii 38/2003. Totodată, polițiștii
au aplicat o sancțiune și pentru
oprirea neregulamentară. Valoarea
amenzilor s-a cifrat la 9865 de lei,
în timpul controlului fiind reținute
și patru autorizații de taxi.
Femeie din Bărcănești, dată
dispărută
Polițiștii din Ploiești au fost
sesizați că Elena Coadă, în vârstă
de 51 de ani, din Bărcănești, a
plecat voluntar din incinta unui
spital și nu a mai revenit. Femeia
are înălțimea de 1, 64 m, greutate
50 - 55 kg, păr roșcat, tuns scurt,
ochi căprui. „La momentul
plecării era îmbrăcată cu pijama de
culoare roșie, hanorac de culoare
roșie, papuci de culoare închisă”,
a precizat IPJ Prahova. Persoanele
care pot oferi informații despre
femeia în cauză sunt rugate să
sune la 112 sau să anunțe cea mai
apropiată unitate de poliție, este
apelul lansat de IPJ Prahova.

necrotaliați, la Podenii
Porci necrotaliați
Noi. Animalele au fost ucise
Chiar dacă pe teritoriul
României au apărut numeroase
focare de pestă porcină, iar
restricțiile privind transportul
animalelor sunt severe, se pare
că încă mai sunt persoane care
nu au înțeles cât de repede se
poate răspândi boala. Polițiști
din
cadrul
Secției
Rurale
Apostolache au depistat, în satul
Ghiocel, comuna Podenii Noi, o
autoutilitară condusă de un bărbat
din comuna Măneciu. Acesta
era însoțit de o altă persoană,
din comuna Bărcani, județul
Covasna. În interiorul mijlocului
de transport au fost găsiți 10 porci,
de aproximativ 25 kg fiecare,
care ar aparține bărbatului din
Covasna. „Din primele verificări
efectuate a rezultat că persoanele
în cauză nu dețin documentele
necesare efectuării transportului
sau comercializării, iar porcii
nu erau crotaliați. Reprezentanți
DSVSA Prahova au fost solicitați
la fața locului pentru efectuarea
verificărilor și luarea măsurilor
legale, potrivit competențelor.
În cauză, pentru neregulile
constatate, au fost aplicate trei
sancțiuni contravenționale în
valoare de 6.500 lei”, a precizat IPJ
Prahova. Animalele au fost ucise,
iar inspectorii DSVSA au recoltat
probe de laborator în vederea
efectuării analizelor.
Bărbat din Ploiești, dat dispărut
Polițiștii din Ploiești au fost
sesizați despre faptul că Ioniță
Mihai Alexandru, în vârstă
de 40 de ani, din municipiu, a
plecat voluntar de la domiciliu
și nu a mai revenit. Bărbatul are
înălțimea de 1, 72 m, constituție
robustă, păr șaten, ochi albaștri
și ten deschis. „La momentul
plecării era îmbrăcat cu pulover
de culoare alb cu portocaliu, blugi
de culoare bleumarin, geacă de
culoare neagră, ghete de culoare
crem, șapcă de culoare albă peste
care purta un fes de culoare
neagră. Persoanele care pot oferi
informații despre bărbatul în
cauză sunt rugate să sune la 112
sau să anunțe cea mai apropiată
unitate de poliție, a precizat IPJ
Prahova.
Percheziții la persoane bănuite
de furt
Polițiștii din Prahova au efectuat
cinci percheziții domiciliare, la
locuințele unor persoane bănuite
de comiterea mai multor furturi
din locuințe și de la societăți
comerciale. Acțiunea a avut loc
în zone limitrofe municipiului

Ploiești. „Din cercetări au rezultat
indicii că, în perioada septembrie
- octombrie, persoanele în cauză
ar fi pătruns în mai multe societăți
comerciale și locuințe, de unde au
sustras diverse bunuri. Ulterior,
bunurile respective ar fi fost
comercializate unor persoane
din zonă”, a precizat IPJ Prahova.
Polițiștii au pus în aplicare cinci
mandate de aducere, persoanele
depistate fiind conduse la
sediul poliției, pentru audieri și
dispunerea măsurilor legale.
Adolescentă dată dispărută
Polițiștii din Ploiești au fost
sesizați că Niculae Alexandra
Estera, în vârstă de 17 ani, din
municipiu, a plecat voluntar de
la domiciliu si nu s-a mai întors.
Minora are înălțime de 1, 50 m,
greutate 45 de kg, constituție slabă,
fața ovală, păr șaten, lung și ochi
căprui. „La momentul plecării era
îmbrăcată cu o geacă din imitație
de piele de culoare maro, blugi
de culoare deschisă, cămașă de
culoare albă și pantofi sport de
culoare neagră. Persoanele care
pot oferi informații despre minora

în cauză sunt rugate sa sune la 112
sau să anunțe cea mai apropiată
unitate de poliție”, este apelul
lansat de IPJ Prahova.
Incendii de vegetație uscată în
mai multe localități
În
ciuda
avertismentelor
lansate de Inspectoratul pentru
Situații de Urgență, în Prahova au
continuat să aibă loc incendii de
vegetație uscată. Astfel, aproape
zilnic, pompierii militari intervin
pentru stingerea focului. În numai
câteva ore, pompierii militari
au intervenit pentru stingerea
incendiilor izbucnite în Ploiești, în
satul Zalhanaua, comuna Mănești,
în comuna Dumbrava, dar și în
comuna Gorgota.
S-au trezit cu acoperișul avariat,
din cauza a doi brazi
Pompierii militari au fost în
alertă după ce o persoană a sunat
la 112 și a anunțat că doi brazi
s-au prăbușit pe o casă. Incidentul
a avut loc în Sinaia, pe strada
M. Kogălniceanu. Din fericire,
nicio persoană nu a fost rănită.
În schimb, acoperișul locuinței a
fost avariat. Pompierii militari au
intervenit pentru degajarea celor
doi copaci.
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SGU CUMPĂRĂ UTILAJE
DE 8 MILIOANE DE LEI

SC

Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești, societate
aflată în subordinea Consiliului
Local, acesta având și calitatea de
acționar unic, a anunțat că, începând

din 2019,
2019 iese la...
la cumpărături.
cumpărături
Unitatea, despre care percepția
publică este din ce în ce mai
nefavorabilă, din cauza felului în care
arată orașul și a deselor scandaluri

din
ultimii 2-3 ani, dorește să
d
cumpere
mai multe utilaje sau
c
obiecte
pentru întreținerea spațiilor
o
verzi/cimitirelor/parcărilor :
camionetă
basculabilă cu 6 locuri
c
(3
( bucăți); utilaj multifincțional
pentru
spații verzi, motocositoare
p
(10
bucăți), trimere (46 de
(
bucăți),
motofreze pentru zăpadă
b
(3),
tractor cu remorci (3), plug
(
reversibil
(1), mașină de prășit între
r
rânduri
(1), autoturism utilitar (5),
r
camionetă
cabină dublă (1), mașină
c
de
d șlefuit cu bandă (1), sisteme de
supraveghere
video pentru parcări
s
(54),
automacara ridicări auto (1),
(
parcometre
(90) etc. Cum SGU nu
p
dispune de bani, a apelat la bugetul
municipal care, prin subterfugiul
majorării de capital, va livra către
SGU 8,12 mil. de lei.

PROIECT INEDIT
LA SINAIA

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

P

rimăria Sinaia a lansat un
program inedit cel puțin
în zona noastră și care, culmea,
nu se adresează localnicilor, ci
elevilor din mediul rural, deci
celor proveniți din alte unități
administrativ-teritoriale decât
cea pentru care teoretic ar
trebui autoritățile să cheltuie
banii. Administrația a inițiat
campania „A(l)titudine pentru
viață; O zi (la Sinaia) îți poate

de maximum 150 de km în
jurul stațiunii Sinaia. Primăria
le asigură copiilor autocarul,
intrarea gratuită la muzeele
incluse în proiect, transportul
cu telegondola și masa de
prânz. Primarul, profesorii
sau chiar părinții sunt invitați
să trimită o adresa la mail-ul
atitudine@primaria-sinaia.ro,
să completeze formularul de
înscriere și să anunțe că o școală

schimba destinul”,
destinul” prin care
oferă 10 excursii gratuite pentru
elevii din școlile gimnaziale
cu clasele I-IV sau I-VIII, din
mediul rural, situate pe o rază

anume dorește să participe la
acest proiect. Fiecare grupă din
cele 10 va fi alcătuită din 30 de
elevi și 2 profesori-însoțitori.

87% DINTRE ROMÂNI CRED CĂ SUA
TREBUIE SĂ SE IMPLICE ÎN LUPTA
ANTICORUPȚIE DIN ROMÂNIA

R

omânii contrazic cu totul
curentul promovat de clasa
politică, declarând, într-un sondaj
realizat de Grupul de Studii Socio
Comportamentale
Avangarde,
că susțin parteneriatul strategic
cu SUA și mai ales implicarea
Departamentului de Stat al SUA în
lupta anticorupție din România.
Potrivit cercetării, 59% dintre cei
chestionați consideră că scutul antirachetă de la Deveselu este pentru
țara noastră un lucru bun, iar 74%
cred că, în continuare, SUA ar trebui
să rămână principalul partener
strategic al României. În legătură
cu țările cu care România ar trebui

să mențină relații mai strânse, sunt
menționate Germania (45%), SUA
(37%) și Franța (29%). Doar 9%
dintre cei chestionați văd cu ochi
buni o ralație mai strânsă cu Rusia.
De altfel, Rusia e percepută ca
principalul inamic al
intereselor României
de către 31% dintre
repondenți, aceasta
fiind urmată de
Ungaria,
cu
9
procente. Sondajul
mai arată că 87%
dintre intervievați
sunt de părere că
noul
ambasador

SUA în țara noastră, care urmează
să-l înlocuiască pe Hans Klemm în
decembrie 2018, ar trebui să susțină
în continuare lupta împotriva
corupției politicienilor, declanșată
de DNA.

ROMÂNIA „VAMPIRIZEAZĂ”
PIAȚA EUROPEANĂ DE PORUMB

J

urnaliștii de la publicația
franceză „Le Monde” au scris
că „țara lui Dracula vampirizează
piața europeană a porumbului

sau cel puțin o domină”, afirmând
că țara noastră va avea o recoltă
de 14,5-15 milioane de tone în
2018, depășind pentru prima dată
Franța, care anunță o recoltă totală
de 11,8 milioane de tone. Asociația
Generală a Producătorilor de
Porumb (AGPM) din Franța spune
că producția din țară a fost afectată
de inundațiile din primăvară și de
seceta din vară, randamentul scăzând
la 9,3 tone/ha. La noi, ministrul
Agriculturii Petre Daea a anunțat
că anul 2018 va fi unul foarte bun

pentru porumb, dar nu a prezentat
valoarea exactă a producției pentru a
nu influența piața. În 2017, România
a recoltat 14,5 milioane de tone de
porumb, situându-se pe locul 1 ca
suprafață cultivată și pe locul 2 la
producția realizată, după Franța.
Departamentul pentru Agricultură
al Statelor Unite (USDA) estima
pentru anul agricol 2018 cea mai
mare producție de porumb a
României din ultimii 35 de ani,
așteptându-se să înlocuim Rusia pe
piețele din Vietnam, Turcia și Liban.

ȘCOLI
DECLASATE
DIN COLEGII
ÎN LICEE
I

nspectoratul
Școlar
Județean
Prahova
a
declasat trei colegii din Ploiești
în liceea tehnologice. Potrivit
reprezentanților
IȘJ,
transformarea celor trei colegii
în licee tehnologice are loc după
ce timp de cinci ani s-a constatat
că mediile obținute la examenul
de bacalaureat s-au clasat sub
media națională. Eset vorba
despre colegiile „Elie Radu”,
„Lazăr Edeleanu” și „Toma
Socolescu” care, de anul viitor,
vor redeveni licee tehnologice.
Dacă acesta ar fi singurul
criteriu, ar trebui să-i anunțăm

pe șefii IȘJ că mai multe
unități ar trebui degradate,
ca să zicem așa. Și nu vorbim
musai despre media națională,
ci despre ceva mult mai grav,
promovabilitatea situată la
niveluri foarte scăzute. Și vom
oferi câteva exemple din 2017:
Colegiul Tehnic „Constantin
Istrati” Câmpina-procent de
promovare-50,76%;
Colegiul
Tehnic
„Gheorghe
Lazăr”
Plopeni -39,21% și Colegiul
Agricol „Gheorghe Ionescu
Sisești” Valea Călugărească rată
de promovare-13,63%.

PARLAMENTUL NE OBLIGĂ SĂ
LE CUMPĂRĂM ALTORA CASE!

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

S

enatorii au aprobat un proiect
de lege potrivit căruia statul
le va plăti polițiștilor și cadrelor
militare ratele la bancă în cazul
celor care au contractat un credit
pentru cumpărarea unei locuințe.
Legea fusese votată în primăvară
și de deputați astfel că, pentru a
deveni operațională, mai trebuie
promulgată
de
președintele
României. Cum s-a ajuns ca românii
să fie nevoiți să le cumpere altora

case? Greu de spus! De această rară
facilitate ar urma să beneficieze
cadrele militare și polițiștii aflați la
prima numire în funcție sau care
sunt mutați în interes de serviciu
într-o localitate/garnizoană unde
nici el/ea și nici soțul/soția nu au o
locuință. Asta nu exclude, înțelegem,
ca respectivul cuplu să aibă o casă
(apartament) în localitatea de
domiciliu! Compensația lunară, cum
numește legiuitorul rata la creditul

ipotecar, se acordă pe o perioadă ce
nu poate depăși durata de derulare
a creditului și doar pentru o
singură locuință achiziționată pe
timpul carierei. În prezent, militarii
și polițiștii mutați în interesul
serviciului în altă localitate decât
cea în care își au domiciliul sau
sunt la prima numire în funcție și
nu au o locuință în orașul în care
s-au mutat primesc o compensație
pentru plata chiriei.
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

C

ică Veorica Dăncilă și-a evaluat
miniștrii. Cum a procedat? Păi, cam

așa:
Veorica: Paul Stănescu!
Stănescu: Prezent!
Veorica: Ia să vedem...
Dragnea:Tu ai rămas repetent
De când cu scrisoarea lui Firea.
Deci ți-ai semnat, dragă, ieșirea!
Veorica: Ștefan Viorel!
Dragnea: De când te urmăresc,
Ghiocel...
Io ți-am dat pâine
Și tu, ca un câine,
M-ai vândut lui Tudose Mihai.
Veorica: Grațiela, hai!
Grațiela: Din Insula Paștelui vin
Și mă înclin...
Tăriceanu: Nu te înclina,
Nu te mai forța,
Rămâi tu cu ei
Cât vor mușchii mei!
Veorica: Of, tu, Carmencitta...
Carmen: Uite la pocita
Vrea să mă măsoare
Cu rigla, la picioare.
-Liviule, nu se duc plăvanii?
Aduc iar jandarmii
Și bag o gazare,
Câteva bastoane,
Cât ai zice pește
Guvernul se golește!
Veorica: Andrușcă...

Dragnea: Ce mai tura-vura,
Închide, dragă, gura!
Fără domnul Daea,
Ne fură UE oaia!
Veorica: Fifor, la raport!
Dranea: N-are, fato, rost!
Ăsta-i șarpe de dudău
De-ăl viclean, ce mușcă rău.
Teodorovici: Doamne, cum aș vrea să
mor,
La Dăncilă în pridvor!
-Frumoasa mea, în noaptea asta,
Măresc accizele și basta,
Fac rost de bani, fac tot ce vrei,
Dă-i dracului de derbedei...
Olguța: Dă-te tu mai hacana,
Că venit-a vremea mea.
-J’ai donné le pensii mari,
Des argent la bugetari:

Mutră de
d rățușcă,
Pot să-ți spun, în fine,
Ești mai prost ca mine!
Dragnea: Mai încet cu ciocu`,
Ăsta-i prostu` nostru!
Veorica: am ajuns la Petre Daea...
Ăsta-n pod jupoaie oaia?
Daea: Ce ți-am spus eu ție?
Oaia e statuie vie!
Ne-a dat de mâncare,
Brânză și pastramă,
Miei, cârnați și lână,
Oaia este bună!
Lângă oi găsești o frunză,
Dar o frunză fără oaie...
Veorica: Ochii mi se-nmoaie...
Nea Petrică, dar cu pesta
Ne-au jucat străinii festa?

Ziceți
lăutari,i
Zi i hora,
h
lă
S-arunc peste tot cu bani,
Că ăsta ni-i rostul,
După noi potopul!
Veorica: Să trăiți, dom` Meleșcanu!
Meleșcanu: Asta cu părul vâlvoi
E ca moartea-n păpușoi!
N-are și o coasă...
Deci cred că mă lasă
Să dorm prin Guvern...
Tăriceanu: Meleșcanu cel etern!
Veorica: Cu nea Tudorel...
Dragnea: Afară cu el!
Tudorel: Tu m-ai ievaluat pe mine,
Mi-ai pus note de...globine?
Dragnea: Ți-am dat milioane ție
Să mă scapi de pușcărie!
Tudorel: Te-am scăpat de DIICOT...
Dragnea: De ăla mă doare-n cot!
Tudorel: De Codruța te-am salvat
Pe Lazăr l-am debarcat...
Dragnea: Îmi vine să te sugrum...
Cum a apărut TelDrum?
Tudorel: Și tu azi cam ce ai vrea?
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Dragnea: Desființezi
Desființezi Justiția!
Tudorel: N-ai vrea oare dumneata
Să fugi în Brazilia?
Veorica: Cine-i asta, Interlopo?
Intotero: Mă scuzați, sunt Intotero...
Veorica: Into...și cum mai zici,
Cu ce te ocupi aici?
Intotero: Sunt ministru delegat...
Veorica: Dară cine te-a legat?
Intotero: Am spus, duamnă, delegat...
Veorica: Bine, bine...te dezleg!
Vâlcov: Am dat o fugă la cavou
Să-ascund, desigur, un tablou.
Cu acestea fiind spuse,
Declar ședința-nchisă!

C
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bătrâne, grase și urâte. Decât cu alea, mai
bine la pivniță!

ică toaleta publică
blică din Parcul „Toma
Socolescu” va fi reabilitată cu vreo
100.000 de euro. Hait, dar ce-i faceți, bre,
o poleiți cu aur? Adicătelea, ca să pricep ce
s-a întâmplat, domnul Rahat din Ploiești
și-a pus între timp vreun moț, nu mai
suportă viața modestă de cartier, mă rog,
de oaraș-oraș și v-a obligat să-i faceți palat?
Să nu-mi spuneți că vă are la mână cu ceva
și de-aia i-ați dat atâția parai de casă...
Apropo: spuneați că nu mai aveți bani la
bugetul local? Dacă aruncați suma asta pe
niște rahați...

onsilierii PSD-ALDE
D AL
se pregătesc
să-l atace pe Adrian Dobre, acuzația
de bază fiind aceea că primarul și-a angajat
rude și apropiați în administrația publică
locală. Bravo, bine faceți, căsăpiți-l pe Adi,
dar...na, acuș e vorba aia celebră din Noul
Testament, care spune „cine e fără de păcat
să arunce primul cu piatra”. În compensare,
ar trebui să iasă și PNL să demaște
angajările nevestelor, amantelor, bărbaților,
copiilor, bunicilor, cățeilor și purceilor
practicate de PSD-ALDE? Abia astfel aflăm
și noi adevărul, ăla dosit de voi toți, la mica
înțelegere. Măcar dați-vă neamurile unii la
alții afară, dacă sunteți atât de corecți!

U

n consilier ploieștean
ploieș
liberal duce
tratative cu PSD să fie primit în
rândul social-democraților. Acesta spune
că de când s-a operat fuziunea dintre
PDL și PNL, cei dintâi au pus turul pe
partid și l-au ocupat, marginalizându-i pe
adevărații liberali: „PNL-ul de azi nu are
nicio legatura cu Brătianu, ci mai degrabă
cu Anastase, cu Băsescu și alții ca ei”. De
acord sută la sută cu tine, dar să nu-mi spui
că vechii liberali, alde Orban sau Iulică

S

e aude că, la momentul
omen actual,
administratorul drumurilor naționale
s-a aprovizionat cu material antiderapant
care poate asigura deszăpezirea numai
pentru o săptămână. De vină se pare că
este statul paralel, care i-ar fi ținut de mână
pe directori și nu i-a lăsat să-și facă treaba
cum se cuvine. În fine, e posibil să fie o
conspirație planetară împotriva noastră, a
României și Prahovei, dușmanii ținând cu
orice preț să ne țină cu capul în zăpadă.

S

enatul României
ei a adoptat
a
modificări
la legea privind executarea pedepselor
și a măsurilor privative de libertate dispuse
de organele judiciare în cursul procesului
penal. Unul dintre amendamente pare cu
dedicație pentru Elena Udrea. Concret,
femeile însărcinate sau care au copii în
întreținere și au primit o pedeapsă de
până la 10 ani pot executa pedeapsa în
arest la domiciliu. Foarte bine! Mâine,
putem acorda dreptul la arest la domiciliu
pentru bărbații care au primit 3,6 luni de
pușcărie și au o gagică tânără, poimâinepentru ăia care se află la a cincea nevastă,
răspoimâine-pentru oricine are o pisică în
întreținere etc. Varianta este exlusă pentru
parlamentarii cu secretare mișto și neveste
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Dumitrescu, Prișcă și Hrișcă,
Dumitrescu
Hrișcă Nae și Adrian
etc. au vreo legătură cu Brătianu! Mă rog,
poate singura similitudine ar fi vinul.
Brătianu era un fin băutor, iar liberalii
vechi din Ploiești sunt și ei la fel, de vreme
ce merg la o crâșmă vestită în acest sens.
Numai că nu merg singuri, ci la braț cu
pesediștii, la restaurantul unui ministru, și
el pesedist...

Î

n acest an, Halloweenul
lowee
se duce
și în câteva unități ale Autorității
Naționale de Asistență Socială și Protecție
a Copilului. Îhi, cum să nu, aveți grijă în
principal să duceți pe-acolo niște fantome
sau diavoli, să băgați copiii în lipituri, iar
pe bătrâni... Ooo, am înțeles, nu mai sunt
locuri prin aziluri și trebuie să depopulați
într-un fel așezămintele? Eu zic să încercați
cu niște tăieri de pensii, că ați avea mult
mai multe șanse să scăpați de oamenii în
vârstă!
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ÎN LOC DE ISTERICALE TELEVIZATE, ROMÂNII AR TREBUI SĂ ACCEPTE UN LUCRU:

SUNTEM O ȚARĂ CU POTENȚIAL SEISMIC RIDICAT, DAR
NIMENI NU POATE SĂ PREVADĂ MARELE CUTREMUR!
A

vem noi, românii, o mare problemă: cum se întâmplă un cutremur mai mare, cum se umplu
televizoarele și rețelele de socializare de istericale și clarvăzătoare. Bine, trecem peste
inadaptarea micului ecran la rapiditatea cu care circulă informația în rest; și acum, la seismul din
28 octombrie, ca de multe alte ori, posturile TV, mai ales dacă mișcarea tectonică are loc noaptea,
au oferit primele informații cu mare-mare întârziere. Pesemne din această cauză se simt datoare să
recupereze și să otrăvească apoi publicul cu apocalipse de tot soiul. Și uite așa se panichează românul,
stând cu gura căscată la titlurile gen „șoc”, „bombă” etc., cu invitați mai mult sau mai puțin stranii, în
loc să se informeze corect despre seismicitatea din România.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

R

ealitatea, cea pe care
ar trebui s-o privim cu
luciditate, este că România este o
țară cu potențial seismic ridicat.
Și, da, ne putem aștepta oricând
la un cutremur major în zona
Vrancea. Chestiunea este că
nimeni, dar absolut nimeni de pe
glob, nu poate aprecia când anume
va fi o astfel de mișcare de scoarță
puternică. Iar „puternic” pentru
noi înseamnă tot ceea ce depășește
7 grade pe scara Richter. Ceea ce
se știe ar fi că zona Vrancea se
activează între 1 și 6 ori pe secol,
cu seisme cu magnitudine mai
mare de 7 grade pe scara Richter.
ÎN LUNA OCTOMBRIE S-AU
PRODUS 33 DE SEISME ÎN
ROMÂNIA
Pe micul ecran s-au ițit deja
tot felul de specimene care
jură că vom avea un seism în
Vrancea peste două luni. Chiar
așa era exprimarea, peste două
luni! Numai că, asta e, Vrancea
se clatină și de 19-20 de ori
pe lună! De exemplu, în luna
octombrie, Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Pământului (INCDFP) a
înregistrat 33 de cutremure în
România, din care 19 în Vrancea
(județele Vrancea, Buzău, Prahova
și Covasna). (vezi tabel 1)
198 DE CUTREMURE, ÎN 2018,
NUMAI ÎN ZONA VRANCEA
De la 1 ianuarie și până pe data
de 29 octombrie 2018, teritoriul
României a fost „legănat” de 291
de ori. 68% dintre cutremure
(198) au avut loc în zona Vrancea.
Trei dintre acestea au avut o
magnitudine mai mare de 4,5
grade pe scara Richter: 14 martie
2018- Vrancea, 4,6 grade R; 25
aprilie-Vrancea, 4,6 grade R; 28
octombrie-Vrancea, 5,8 grade
R. În statistica INCDFP sunt
cuprinse și seismele cu epicentrul
în Bulgaria, Serbia sau Balcani,
dar care se resimt și în România.
Recordul a fost semnalat pe

Tabel 2
Luna

Număr
Zona
cutremure
Ianuarie
27
Buzău, Vrancea, Maramureș, Constanța,
Galați, Călărași, Alba, Timiș, Caraș-Severin
(plus cele din Serbia și Bulgaria)
Februarie 36
Vrancea, Buzău, Galați, Gorj, Covasna,
Argeș (plus Bulgaria)
Martie
29
Buzău, Vrancea, Bihor, Marea Neagră,
Galați, Prahova (plus R. Moldova, Ucraina)
Aprilie
25
Vrancea, Marea Neagră, Buzău, Covasna,
Prahova (plus Serbia)
Mai
28
Vrancea, Buzău, Călărași, Bihor, Argeș
(Bulgaria și Sebia)
Iunie
30
Vrancea, Buzău, Brăila, Marea Neagră
(Serbia și Balcani)
Iulie
28
Vrancea, Buzău, Brăila, Prahova, Călărași,
Caraș-Severin (Serbia, Balcani,
August
32
Vrancea, Bihor, Buzău, Caraș-Severin, Gorj,
Brașov (Serbia)
Septembrie 23
Buzău, Vrancea, Brașov, Bihor (Serbia)
Octombrie 33
Buzău, Vrancea, Prahova, Ialomița, Galați,
Covasna și Marea Neagră

data de 7 octombrie 2018, când
într-o singură zi s-au produs
șapte cutremure! E drept, șase
dintre acestea au avut epicentrul
în Ialomița, zonă care nu are un
istoric cu mișcări care să provoace
daune. În rest, am mai avut: câte
5 cutremure pe zi-20 martie; câte
4 cutremure pe zi-29 august,
19 august, 26 ianuarie; câte 3
cutremure pe zi-28 octombrie,
14 septembrie, 27 august, 12
iulie, 7 iulie, 1 iulie, 17 iunie, 10
iunie, 4 mai, 4 aprilie, 3 martie,
23 februarie, 18 februarie, 17
februarie, 30 ianuarie. În alte 58
de zile din acest an au avut loc câte
două seisme zilnic. (vezi tabel 2)
ISTORIC AL MARILOR
CUTREMURE DIN VRANCEA
În România, zona seismogenă
cu cel mai ridicat potențial
distructiv este situată în litosfera
subcrustală, la curbura Carpaților
Orientali, în regiunea Vrancea, cu
județele Vrancea, Buzău, Prahova
și Covasna. Despre zona Vrancea
știm că aici s-ar fi produs între 1 și 6

Tabel 1
Data
1 oct.
2 oct.
3 oct.
7 oct.
8 oct.
11 oct.
12 oct.
14 oct.
15 oct.
17 oct.
18 oct.
19 oct.
20 oct.
21 oct.
23 oct.
26 oct.
28 oct.

CUTREMURE LUNA OCTOMBRIE 2018
Număr
Zona
Adâncime Magnitudine
cutremure
(km)
1
Buzău
128
2,8
1
Maramureș
0
2,1
3
Prahova, Vrancea
33/75
2/2,8
7
Ialomița, Covasna 9...99
2...3,0
1
Buzău
128
2,6
2
Vrancea
92/128
2,6/2,8
2
Buzău
121/127
2,6
1
Vrancea
15 (NE)
2,2
2
Vrancea, Galați
88/5
2,9
1
Ialomița
8
2,6
2
Buzău, Marea
113/3
3,5/2,2
Neagră
2
Ialomița, Vrancea
13/105
2,5/2,2
1
Buzău
62
3,1
1
Vrancea
122
2,6
1
Vrancea
119
2,8
2
Buzău, Vrancea
134/80
2,9/2,1
3
Buzău
117/151
3,2/5,8

cutremure majore în fiecare secol,
cu o medie de 2-3 seisme în 100
de ani. Datele istorice pomenesc
despre un cutremur prin anul
455, dar primul menționat în
documente este cel din 29 august
1471. Cele mai mari distrugeri
însă au fost consemnate în 1977.
(vezi tabel 3)
CARE SUNT ZONELE
SEISMOGENE DIN ROMÂNIA
Dar haideți să vedem care sunt
toate perimetrele seismogene
(inclusiv cele din afara granițelor,
dar care se resimt și la noi) din
România:
-Zona subcrustală Vrancea
(VR), situată la contactul a trei
unități tectonice, respectiv, placa
Est-Europeană, subplaca IntraAlpină și subplaca Moesică
(Constantinescu, 1976). Cea mai
puternică activitate seismică pe
teritoriul țării se concentrează la
adâncimi intermediare (60-200
km), într-un corp litosferic mai
rece, în coborâre gravitațională,
orientat aproape vertical;
-Zona Est-Vrancea (EV),
cu o seismicitate ce constă din
cutremure de mărime moderată,

Tabel 3
ISTORIC CUTREMURE ROMÂNIA ÎN ZONA VRANCEA
Anul
Data aproximativă
Magnitudine
Adâncime
1471
29 august
7,5
110
1516
24 noiembrie
7,5
150
1604
3 mai
6,8
130
1605
24 decembrie
7,1
150
1681
19 august
7,1
150
1701
12 iunie
7,1
150
1738
11 iunie
7,7
130
1790
6 aprilie
7,1
150
1802
16 octombrie
7,9
150
1829
26 noiembrie
7,3
150
1839
23 ianuarie
7,5
150
1894
31 august
7,1
130
1908
6 octombrie
7,1
125
1940
10 noiembrie
7,7
150
1977
4 martie
7,4
94
1986
31 august
7,1
131
1990
30/31 mai
6,9/6,4
91/87
care nu depășesc magnitudinea
6. Manifestări explozive, sub
forma roiurilor de cutremure, sunt
frecvente în regiunea Râmnicu
Sărat-Focșani, aria Vrâncioaia;
-Zona
Făgăraș-Câmpulung
(FC), caracterizată de șocuri
ce pot ajunge până la 6,5 grade,
aici fiind înregistrate cele mai
puternice cutremure de suprafaţă
de pe teritoriul României;
-Zona Danubiană (DA), cu o
rată a activității seismice relativ
ridicată, în special la granița cu
Serbia și dincolo de aceasta, peste
Dunăre, cu magnitudine care nu
depășește valoarea de 5, 6;
-Zona Banat (BA), cu două
arii active, relativ distincte, Banat,
la sud și Crișana-Maramureș, la
nord, cu un maximum al seismelor
de 5,6;
-Zona
Crișana-Maramureș
(CM), despre care cataloagele
de cutremure istorice raportează
producerea de evenimente cu
magnitudine mai mare decât 6,
dar secolul XX a reținut aici cel
mai mare seism de 5 grade;
-Depresiunea Bârlad (BD),

cu seisme moderate, care nu
depășesc magnitudinea de 5,6;
-Depresiunea
Predobrogeană
(PD), având activitate seismică
moderată (Mw≤5.3);
-Depresiunea
Translvaniei
(TD), cu mișcări care nu au
depășit 5 grade pe scara Richter.
Specialiștii în fizica pământului
afirmă că, având la bază și
statisticile,
cele
mai
mari
cutremure se produc în zona
Vrancea (în numar foarte mare la
adâncimi intermediare), dar și în
alte zone crustale precum FăgărașCâmpulung, Banat, Shabla și
Crișana-Maramureș. Cutremure
intermediare (subcrustale) au
loc însă doar în Vrancea. Acest
tip de seism este foarte periculos
când magnitudinea este mare,
deoarece modul de propagare
a undelor seismice generează
efecte distructive pe o suprafață
foarte extinsă. Proiectul de
cercetare BIGSEES (BrIdging the
Gap between Seismology and
Earthquake Engineering) a reținut
următorul istoric al cutremurelor
din România. (vezi tabel 4)

Tabel 4
Zona seismică

Magnitudine

Adâncime
(Km)

Data producerii

Vrancea Intermediar
Shabla
Gorna (Bulgaria)
Făgăraș-Câmpulung
Sebia
Crișana-Maramureș
Banat
Dulovo (Bulgaria)
Vrancea Crustal
Danubiană
Transilvania
Depresiunea Bârladului
Shumen (Bulgaria)
Dobrogea de Nord

7,9
7,5
7,1
6,5
6,4
6,2
5,6
6,0
5,9
5,8
5,6
5,5
5,4
5,1

150
20
14
10
0,5
35
11
0,2
10
10
30
10
15
15

26 oct. 1802
10 nov.1444
14 iunie 1913
10 aprilie 1571
8 aprilie 1893
1 iulie 1829
12 iulie 1991
14 oct. 1892
1 martie 1894
10 oct. 1879
8 nov.1620
31 ian.1900
17 martie 1875
31 nov. 1981

Nr. total de
cutremure mai mari
de 2,8 grade
3.489
22
21
133
220
72
93
39
246
65
7
52
11
191
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PLOIEȘTENII FAC „MIȘTO” CHIAR P
ȘI DE CELE MAI GRAVE LUCRURI
DE PE PLANETĂ, DIN ȚARĂ, DIN
ORAȘ ȘI DIN... VIAȚA LOR!
P

otrivit unei hărți publicate
la începutul lunii septembrie
2018, realizată pe baza unor modele
climatice efectuate la nivel mondial de
Centrul pentru Diversitate Biologică
din SUA, în România, dacă se continuă
creșterea nivelui de emisii de carbon
în ritmul actual, temperaturile ar
putea ajunge la un nivel alarmant
până în 2050.
Muntenia și Oltenia vor deveni
rregiunile din România cu cea mai
mare creștere a temperaturilor,
m
de 3,4 grade Celsius, peste nivelul
d
pre-industrial. În nordul Moldovei și
p
îîn sudul Transilvaniei, temperaturile
aar putea ajunge să crească cu 3,2
ggrade Celsius, iar în Banat și Crișana,
ccu 3,1 grade Celsius peste limita
pre-industrială. Orașele de la malul
p
Mării Negre vor resimți cea mai mică
M
ccreștere a temperaturilor, cu 2,4-2,5
ggrade Celsius.
Fenomenele asociate creșterii
ttemperaturilor sunt observate deja
lla nivelul țării noastre: unul din cinci
aani este foarte secetos; a crescut
ffrecvența zonelor în care s-a activat
ccodul hidrologic roșu; au apărut și în
România fenomene extreme de genul
R
ttornadelor; zona Olteniei prezintă
rrisc de deșertificare etc.

ofta noastră este să luăm
lucrurile în derâdere chiar și
atunci când problemele sunt serioase.
Așa s-a întâmplat cu presa localădacă se mai poate numi presă ceea
ce există în piața media din Ploiești
și din județ- care a ironizat teribil
acțiunea Consiliului Local Ploiești de
a aproba studiul de oportunitate în
vederea achiziționării a 11 autobuze
electrice pentru transportul în
comun din oraș. Aaa, că proiectul
prevede introducerea acestor mijloace
oarecum ecologice pentru cartierul
Mihai Bravu, pe traseele 5 și 104,
într-o încercare de a oferi un soi de
„linie verde”, da, chestiunea poate fi
discutată! Dar în niciun caz subiectul
nu este unul satiric. Și vă spunem și de
ce nu este de râs.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Z

ilele trecute, a ajuns și în România
i
un raport-avertisment al Grupului
interguvernamental de experți în evoluția
climei (IPCC) din cadrul Organizației
Națiunilor Unite, care spunea cam așa:
„dacă guvernele lumii nu vor depune
eforturi uriașe să reducă emisiile de carbon,
Pământul va fi distrus în cele din urmă”. Ei
bine, experții mondiali au transmis că rata
de încălzire globală trebuie mențiunută la
1,5 grade Celsius până în anul 2050, dacă
vrem să nu trăim consecințele dramatice
ale activității umane inconștiente, care a
condus la această situație. Pentru aceasta,
emisiile de dioxid de carbon la nivel global
vor trebui să scadă cu circa 45% până în
2030, în comparație cu nivelul din 2010 și să
ajungă la „zero”, până la mijlocul secolului.
Potrivit raportului, energia regenerabilă va
trebui să furnizeze un procent cuprins între
70 și 85% din electricitate până în 2050,
în comparație cu 25%, în prezent, iar prin
utilizarea tehnologiei de captare și stocare a

carbonului
b
l i (CCS),
(CCS) cota
t de
d energie
i produsă
d ă
din gaze naturale va trebui să fie redusă cu
8 procente și cea pe bază de cărbune, la sub
2 procente.
omânia, locul 40 în lume, pe lista
producătorilor de gaze cu efect de
seră
Gazele cu efect de seră cuprinse in
Protocolul de la Kyoto sunt dioxidul de
carbon (CO2), metanul (CH4), oxidul de
azot (N2O), hidrofluorocarburile (HFCs),
perfluorocarburile (PFCs), hexafluorura
de sulf (SF6). Acestea sunt produse de
exploatarea unor resurse precum gaz,
petrol, cărbune, de activitatea industrială
și, la urmă, dar nu nesemnificativ, de
transport. În lume, lista celor mai mari
producători de dioxid de carbon începe cu
China și continuă cu SUA, Rusia, India,
Japonia, Germania, Canada, Regatul Unit,
Coreea de Sud, Italia, Mexic, Africa de Sud,
Iran, Indonezia, Franța, Brazilia, Spania etc.
România ocupă, în acest clasament, locul

R

0372.032.313
6

40, din
40
di 207 state
t t ale
l planetei.
l t i Prin
P i acordul
d l
de la Paris, Europa și-a propus ținte clare în
vederea reducerii emisiilor de carbon. Țara
noastră, responsabilă cu 2,1% din totalul
emisiilor de dioxid de carbon la nivelul
Uniunii Europene, este parte a acestui
angajament.
ransportul în comun, privat și
comercial- parte a acțiunilor
românești de reducere a emisiilor de
carbon
De altfel, România a semnat și a transpus
în legislația națională Convenția Cadru
a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor
Climatice (UNFCCC) și Protocolul de la
Kyoto. Toate autoritățile din țară au fost
obligate să ia măsuri pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră. În
„Planul de menținere a calității aerului în
județul Prahova 2016-2020” se arată că,
în județul Prahova, ca și în orice altă zonă
europeană, poluarea aerului este cauzată,
în principal, de activitățile industriale
și de traficul rutier. Primăria Ploiești a
elaborat Planul de Acțiune pentru Energie
Durabilă, document care definește acțiunile
și măsurile ce vor fi întreprinse la nivelul
orașului, în vederea atingerii obiectivului
general de reducere a emisiilor de CO2
cu 20%, până în anul 2020, respectiv cu
40%, până în anul 2030, raportat la anul
de referință 2013. PAED se concentrează
pe domenii de intervenție precum clădiri,
echipamente/ instalații și industrii (clădiri
municipale, clădiri din sectorul terțiar și
rezidențiale, iluminat public municipal),
transport (flotă municipală, transport
public local, transport privat și comercial),
planificarea teritoriului (planificarea urbană
strategică, planificarea transporturilor/
mobilității, standarde pentru renovări și noi
construcții). Ei bine, proiectul de achiziție
a celor 11 autobuze electrice se înscrie în
efortul acesta județean, național, european,
poftim, planetar, de a reduce emisiile de
carbon de pe segmentul transportului
în comun, privat și comercial. De fapt,

T

îîn strategiile de dezoltare, autoritățile au
prevăzut, pentru Ploiești, achiziția mai
multor autovehicule cu tracțiune electrică
până în 2020: 25 de tramvaie, 21 de
troleibuze și 40 de autobuze electrice. Pe
lângă flota auto, măsurile prevăd extinderea
liniilor de troleibuz, realizarea unor
terminale multimodale (pentru a scoate
din oraș transportul județean de persoane),
piste de biciclete, reorganizarea circulației,
parcări noi etc. Probabil aceste măsuri vor fi
insuficiente dacă nu se va trece și la măsuri
directe, de genul celor de a limita circulația
auto în exces din marile orașe, inclusiv din
Ploiești.
arile orașe din țară cumpără
autobuze hibrid sau electrice
Alte primării din țară au reacționat cu
mult înaintea Ploieștiului. De exemplu, pe
străzile municipiului Cluj-Napoca, circulă
deja primele 10 autobuze electrice (chiar
primele din România!). Proiectul gestionat
de Primăria Cluj prevede achiziționarea,
până în 2020, a încă 30 de autobuze electrice,
la care se adaugă 25 de tramvaie și 50 de
troleibuze. Primăria Timișoara a încheiat
un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice prin
care va primi 44 de autobuze electrice, în
valoare de peste 26 de milioane de euro, cu
începere din anul 2019. Primăria Oradea a
pus în circulație 10 autobuze hibrid, Sibiul
a început procedurile de cumpărare a 9
autobuze electrice etc. Consilierii generali
ai Municipiului București au aprobat și ei
un studiu de oportunitate pentru 100 de
autobuze electrice, ieșenii cumpără și ei
30 de bucăți + 15 tramvaie noi. Ministerul
Dezvoltării a anunțat că, la nivel național,
vor fi făcute achiziții de mijloace de
transport cu tracțiune electrică în valoare de
circa 600 milioane euro, fiind implicați 22
de aplicanți (municipii reședință de județ).
Că face și Ploieștiul la fel (fonduri
nerambursabile, derulate prin Ministerul
Mediului) este, în consecință, o normalitate,
nicium un subiect de... luat peste picior!

M

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm
decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”
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GALA TOPULUI FIRMELOR
PRAHOVENE 2018 - 25 ANI

continuare din pagina 1

În cuvântul său, Președintele
CCI Prahova, Dl. Aurelian
Gogulescu, a precizat: « Celebrăm
acest important Jubileu sub
arcul Centenarului Marii Uniri a
României, un eveniment crucial al
istoriei noastre moderne. Şi atunci
- acum 100 de ani, ca şi acum, inima
industriei petroliere româneşti
bătea aici, pe plaiuri prahovene.

Centenarul Marii Uniri pe care îl
celebrăm anul acesta reprezintă
un bine-venit prilej de evocare
a unui trecut de excepţie din
punct de vedere economic. Acest
trecut este rădăcina din care îşi
trage astăzi seva, forţa, economia
judeţului nostru. Dacă astăzi
Prahova ocupa un loc de frunte
la nivelul economiei naţionale,
plasându-se pe locul III, între
judeţele României, după valoarea

PIB-ului şi tot pe locul III după
valoarea investiţiilor străine atrase
după 1990 şi până astăzi, este
pentru că şi în urmă cu 100 ani,
Prahova reprezenta o veritabilă
forţă a României Mari proaspat
constituite.
Dumneavoastră,
companiile
prahovene de top de la acest
moment al istoriei economiei
prahovene, alături de toată
arhitectura
instituţională
a
mediului de afaceri, din care
face parte şi CCI Prahova, avem
împreună datoria şi obligaţia
morală de a duce mai departe
această tradiţie valoroasă. Prin tot
ceea ce întreprindeţi în activitatea
de zi cu zi, ale cărei rezultate le
facem cunoscute şi le promovăm
aici, la această gală, vă achitaţi
cu onoare de obligaţia morală
care vine din trecutul centenar al
României noastre moderne - aceea
de a perpetua forţa economică a
judeţului Prahova, de a o spori. »
Gala
Topului
Firmelor
Prahovene 2018 a purtat
amprenta specificului tradiţional
românesc, în cadrul programului
împletindu-se momentele de
premiere cu un program artistic
de înaltă ţinută, într-o ambianţă

strălucitoare, sub forma unei
gale-dineu.
Din
programul
artistic al serii au făcut parte
momente speciale realizate cu
concursul Filarmonicii «Paul
Constantinescu» din Ploieşti, al
contra-tenorului Cezar Ouatu,
al companiei artistice All’s
Choir – formată din artişti ai
Operei Române din Bucureşti, al
ansamblului « Kymata » al Uniunii
Elene din România-Sucursala
Prahova şi al ansamblului folcloric
« Doina Prahovei ».
Firmele
laureate
au
fost
recompensate
pentru
performanțele
realizate
cu
diplome, distincții și trofee.
Companiile prezente la eveniment
fac parte dintre cele 2 860 firme
clasate în TOP 10, din cele 6 235
care au îndeplinit condiţiile de
includere în clasament. În Topul
Naţional 2018 se regăsesc 404
firme prahovene, dintre care 57
se situeaza pe locul 1. Pentru a
marca evenimentul jubiliar, a fost
acordată o distincție aniversară
intitulată «Perpetuandi Servetis»,
simbolizând
ContinuitateaCompetitivitateaImplicareacâteva valori ale căror iniţiale
sunt – nu întâmplător – iniţialele

Camerei de Comerţ şi Industrie
Prahova şi fără de care performanţa
economică nu ar fi posibilă. Au
primit această distincţie firmele
înființate în anul 1991, care s-au
situat constant în clasamentul
celor mai performante firme ale
judeţului, firmele laureate de-a
lungul anilor în Top, precum şi
instituțiile administrației publice
centrale și locale care manifestă
implicare în viața economicosocială a județului Prahova, dar
și instituțiilor media partenere
ale evenimentului. Au mai
primit
distincţia
aniversară,
parteneri din sfera culturalartistică - Teatrul «Toma Caragiu»
Ploieşti şi Filarmonica «Paul
Constantinescu» din Ploieşti.
Anvergura, strălucirea şi succesul
Galei Topului Firmelor Prahovene
2018 au fost posibile şi graţie
susţinerii de care evenimentul s-a
bucurat din partea sponsorilor şi
partenerilor, dar şi a partenerilor
media. Organizatorii mulţumesc
tuturor acestor colaboratori, care
-în anul celebrării Centenarului
Marii Uniri - au dat şi dau
cuvântului şi ideii de «împreună»
o semnificaţie nobilă.

3 DIN 10 ELEVI DE
10-11 ANI, PREDISPUȘI
LA DIABET DE TIP 2
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
COMUNICAT DE PRES
Ploiesti, 1 noiembrie 2018
privind incheierea proiectului „Modernizare SC PERGAMO AGENCY SRL prin achizitie de echipamente”
1. Numar referinta: Cod SMIS: 110351
2. Data publicarii anuntului: 01.11.2018
3. Finantat din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarĉ 2 - Îmbunĉtĉԑirea competitivitĉԑii
întreprinderilor mici Ɣi mijlocii / Prioritatea de investiƜii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special
prin facilitarea exploatĉrii economice a ideilor noi ƕi prin încurajarea creĉrii de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
Organism Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
5. Alte informatii: SC Pergamo Agency SRL, in calitate de beneficiar, anunta incheierea contractului de finantare nr
2188/ 21.05.2018, cu titlul ” Modernizare SC PERGAMO AGENCY SRL prin achizitie de echipamente”, proiect ce
se implementeaza in Ploiesti, Str Vornicul Boldur nr 37, corp C1, Jud Prahova.
Obiectivul general al proiectului: cresterea competitivitatii firmei Pergamo Agency SRL prin dotarea ei cu
echipamente performante si crearea de noi locuri de munca, in scopul consolidarii pozitiei pe piata
Obiective specifice ale proiectului: Dotarea cu echipamente noi si performante, cresterea cifrei de afaceri,
dezvoltarea interna a firmei.
Rezultate obtinute: Activele firmei au crescut prin realizarea investitiei. A fost creat un nou loc de munca. Numarul
de clienti si volumul vanzarilor sunt in crestere, urmand ca aceasta sa duca la creƕterea cifrei de afaceri.
Impactul asupra comunitatii: In cadrul proiectului a fost creeat un nou loc de munca.
Clientii firmei beneficiaza de o calitatea net superioara a serviciilor de printare, odata cu instalarea noilor
echipamente. De asemeni, eficienta activitatilor a crescut.
Valoarea totala a proiectului: 423.556,49 lei
Valoarea finantarii nerambursabile: 283.238,00 lei, din care 240.752,30 lei contributie FEDR.
Data de incepere a proiectului: 17.02.2017; Data finalizarii proiectului: 31.10.2018
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteti obtine de la Pergamo Agency SRL.
Responsabil proiect: Irinel Alexandrescu, administrator, tel 0742218506, email: office@pergamo.ro

P

e data de septembrie
2017, la Ploiești, a fost
lansat Programul „înCerc”,
susținut de Medicover și
Synevo România și sprijinit
de ministerele Educației și
Sănătății. Programul are ca
țintă elevii de clasa a V-a sub
aspectul riscului de obezitate
și de îmbolnăvire cu diabet
zaharat la care este predispusă
populația din această categorie
de vârstă. Astăzi, specialiștii
Medicover vor prezenta, în sala de lucru
a Prefecturii Prahova, începând cu ora
11.00, rezultatele evaluării gratuite și
non-invazive a elevilor claselor a V-a
(10-11 ani) din unitățile de Învățământ
care au aderat la Programul „ÎnCerc”,
în anul școlar 2017-2018.
Astfel, au fost evaluați 84% dintre
copiii de clasa a V-a din Ploiești (1.343
copii din cei 1.598). 30,16% dintre
aceștia au fost identificați cu risc de
dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2
(405 copii), 186 (13,9%) au fost găsiți
supraponderali și 278 (20,7%) copii au
obezitate de diferite grade.
Concluzia e una care ar trebui să
ne pună pe gânduri: 3 din 10 elevi
ploieșteni de clasa a V-a prezintă risc
de dezvoltare a diabetului zaharat
de tip 2. Prof. Univ. Dr. Maria Moța,
medic primar diabet, nutriție și boli
metabolice, membră a Consiliului
Științific al Programului „înCerc”, arată
că „diabetul și obezitatea merg mână-n
mână. În lume s-a ajuns la o epidemie
de diabet și vorbim inclusiv despre o
epidemie de obezitate. În România,
realitatea reflectă acest lucru- copiii
supraponderali sau obezii de azi vor
fi adulții supraponderali sau obezi de
mâine. Previi un astfel de fenomen
dacă poți interveni”. Primăria Ploiești,

parte a acestui proiect, își
î propune
implementarea unor programe prin
care elevii să conștientizeze importanța
meselor sănătoase și a sportului
pentru un stil de viață sănătos.
De altfel, Studiul Național privind
Prevalența Diabetului, Prediabetului,
Supraponderii,
Obezității,
Dislipidemiei, Hiperuricemiei și Bolii
Cronice de Rinichi (PREDATORR)
situează Ploieștiul și Prahova în zona
cu cea mai mare prevalență a diabetului
zaharat din România.
LOCUL II ÎN EUROPA, DUPĂ
TURCIA, LA DZ
Studiul PREDATORR arată că
prevalența diabetului zaharat în
țara noastră este de 11,6%, ceea ce
înseamnă că numarul românilor care
suferă de această afecțiune variază
între 1.535.413 și 1.967.200 de
persoane. În topul regiunilor cu cele
mai multe persoane cu diabet se afla
Sud-Muntenia, unde s-a înregistrat
o prevalență a diabetului de 13,39%,
urmată de regiunea București-Ilfov
(12,79%), Nord-Est (12,38%), Sud-Vest
(12,1%), Nord-Vest (11,69%), SudEst (10,44%), Vest (8,2%) și Centru
(9,99%).
În Europa, România se situează
pe locul al doilea, după Turcia, ca
incidență a diabetului zaharat.
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Remedii de casă simple şi eficiente:

Cămara cu plante
GĂLBENELELE AU GRIJĂ DE
STOMACUL TĂU
Problemele digestive, precum crampele abdominale,
balonarea și constipaţia, se numără printre cele mai
frecvente neplăceri care îţi pot afecta stomacul. Remediile
din gălbenele ajută la vindecarea acestora în cel mai scurt
timp.
Nepreţioasele gălbenele meniul este diferit faţă de
cresc pe la miriște, putând cel de acasă sau pentru că nu
fi întâlnite pe marginea mai respecţi orele de masă.
drumurilor și pe lângă Poţi combate simptomele
garduri. Se recoltează când neplăcute cu ceai de
sunt înflorite complet și se gălbenele sau cu tinctură.
De ce ai nevoie pentru
usucă la umbră, răsfirate
pe o coală de hârtie, în ceai:1 linguriţă gălbenele,
strat subţire. Uscată, planta 250 ml apă.
Preparare
și
se păstrează în pungi de
pui
hârtie, în spaţii întunecate administrare:
și răcoroase, dar ferite gălbenelele în apă când
de umezeală. Valorificate aceasta este pe punctul
pentru
acţiunea
lor de a fierbe. Mai lași să
cicatrizantă, remediile pe clocotească de 2-3 ori, apoi
bază de gălbenele sunt de închizi flacăra. Bei după
ajutor în tratarea bolilor masă, ori de câte ori este
nevoie.
stomacului.
De ce ai nevoie pentru
3 căni de ceai pe zi
(pregătite din 2 linguriţe tinctură: 30 g gălbenele, 100
de plantă la 200 ml de ml alcool de 70 grade.
Preparare
și
apă) calmează inflamaţiile
administrare: pui florile
gastrice.
proaspăt culese într-o sticlă
Au rol cicatrizant
Persoanele care suferă de de 3 l. și torni peste ele 100
gastrită și ulcer gastric pot ml de alcool de 70 grade.
bea infuzie de gălbenele, care Florile trebuie să fie complet
are puternice proprietăţi acoperite de alcool. Așezi
sticla la soare sau lângă o
cicatrizante.
Tratează
inflamaţiile sursă de căldură și o lași 2
săptămâni, timp în care se
gastrointestinale
Lista afecţiunilor în va macera. O torni într-o
care gălbenelele au un sticlă și o păstrezi la rece.
efect terapeutic remarcabil Pui câte 10 picături într-o
este
impresionantă. ceșcuţă cu apă, de 3 ori
Folosite intern, sub formă pe zi. Urmezi tratamentul
de infuzie, gălbenelele minimum 7 zile. Tinctura
tratează
inflamaţiile poate fi folosită 2 ani de la
gastrointestinale, gastritele preparare.
Ameliorează
hiperacide,
colecistitele,
dischinezia
biliară
și simptomele ulcerului
Pentru a preveni ulcerul
diversele
afecţiuni
ale
gastric sau a combate
ficatului sau colonului.

De ce ai nevoie pentru
infuzie
1 linguriţă gălbenele
uscate, 200 ml apă.
Preparare
și
administrare:
pui apă fierbinte peste
gălbenele, lași la infuzat 5
minute, apoi bei dimineaţa,
pe stomacul gol. Ţii cura cel
puţin o lună.
De ce ai nevoie pentru
infuzie: 2 linguriţe de
gălbenele uscate, 350 ml apă.
Preparare
și
administrare: pui apa
clocotită peste planta uscată
și lași acoperit 10-15 minute.
Bei această infuzie călduţă,
fracţionat, de 3 ori pe zi,
înainte de masă.
Alungă arsurile gastrice
Arsurile gastrice sunt
o problemă des întâlnită,
fie pentru că mănânci mai
mult decât este necesar, fie
pentru că ești în vacanţă și
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acestuia,
simptomele
acestuia
ai nevoie de infuzie de
gălbenele cu tătăneasă,
roiniţă și troscot sau macerat
din amestec de plante.
De ce ai nevoie pentru
infuzie: 20 g gălbenele,
troscot, tătăneasă și roiniţă,
apă fiartă.
Preparare
și
administrare: iei o linguriţă
de amestec și pui la infuzat
în 200 ml de apă fierbinte, 5
minute. Bei 3 căni pe zi.
De ce ai nevoie pentru
macerat:
câte 100 g
gălbenele,
coriandru,
răchitan, sunătoare, vâsc,
cicoare și busuioc, 1 litru
apă.
Preparare
și
administrare: pui 5 linguri
din amestec într-un litru
de apă rece și lași până
dimineaţa. Bei pe parcursul
întregii zile, 30 de zile.

PACEA DE LA TRIANON, UN
ADEVĂR DE NECONTESTAT (I)

S

ărbătorirea de către români
a centenarului realizării
României Întregite, a desăvârșirii
statului naţional unitar român
în anul 1918 a stârnit vii replici
din partea unor reprezentanţi
maghiari,
potrivit
cărora
Ungariei i s-a făcut o nedreptate
prin
hotărârile
Conferinţei
Internaţionale de Pace de la Paris
de după Primul Război Mondial.
„Nedreptatea” ar fi constat în faptul
că Transilvania a fost recunoscută
ca aparţinând de drept și de fapt
României și nu Ungariei. Problema
este complexă și amplă, de aceea
am recurs la a reda, cât se poate de
restrâns, istoricul problemei.

P

rivind retrospectiv de la
începuturi până în secolul
al XIX-lea, se constată faptul că
organizarea politică și de stat
maghiară a avut o evoluţie fluctuantă,
cu perioade îndelungate în care a lipsit
existenţa statală.
Ungurii, ca etnie, s-au format în
Asia Centrală, de unde, purtaţi de
valul migraţiilor spre Vest, au ajuns în
Europa. În legătură cu interesanta lor
istorie, să vedem ce se menţionează
în Enciclopedia ilustrată de istorie
universală.
„Ungaria, ţară în centrul Europei,
este situată pe un spaţiu ce aparţine
provinciilor române. Panonia și Dacia.
Aceste spaţii ale celor două provincii
enunţate au fost cucerite de triburile
germanice în secolele V și VI. A urmat
stăpânirea Sfântului Imperiu RomanoGerman, condus de Carol cel Mare. În
anul 896, anul sosirii ungurilor în zonă,
familia Arpad a fost nominalizată
ca familie domnitoare în regiune de
urmașul lui Carol I, anume împăratul
Arnulf. Acea nouă formaţiune făcea
parte din tribul maghiarilor migranţi
din spaţiul actual al Rusiei. Cu timpul,
Ungaria a devenit centrul unui puternic
regat maghiar, având în componenţă
teritorii cu populaţii din alte etnii,
potrivit specificului acelor vremuri.
În anul 1241, cunoscuta invazie
maghiară a decimat populaţia din zonă
și, când familia (dinastia) Arpad s-a
stins, la începutul secolului al XIV-lea,
Coroana Regatului Maghiar a trecut în
mâinile unui șir de domnitori străini.
Înaintarea Imperiului Otoman în
Europa a pus în pericol ţara ungurească
(regatul unguresc), în special după
bătălia de la Nicopole, din 1396, când
Sigismund – regele Ungariei – a fost
învins de turci. A urmat o perioadă
de liniște, după înfrângerea suferită de
turci, de data aceasta lângă Belgrad
(1456). Un nou război cu turcii, în
anul 1526 la Mohacs, s-a soldat cu
victoria otomană și cu dezastru pentru
Ungaria, care a fost împărţită între
turci și habsburgi. Partea ocupată de
turci a fost transformată în pașalâc
(cunoscutul Pașalâc de la Buda),
căpătând statutul de teritoriu turcesc.
În acele condiţii, Transilvania a devenit
principat sub suzeranitate turcească,
statut asemănător celor două ţări
românești: Moldova și Muntenia (Ţara
Românească).
Nereușita turcilor de a cuceri
Austria, respectiv pierderea bătăliei din
anul 1683, cunoscutul asediu al Vienei,
soldat cu insuccesul otomanilor, a dat
o nouă direcţie evenimentelor externe
din zonă, în sensul decăderii puterii

otomane și ascensiunii Rusiei,
Rusiei precum
și consolidarea stabilităţii Vestului
Europei. În anul 1711, prin Diploma
Leopoldină, Austria și-a consolidat
statutul de imperiu, incluzând Ungaria
și Transilvania ca entităţi distincte în
graniţele acelui mare imperiu centraleuropean. Într-un fel sau altul, acel
statut s-a păstrat până la Primul Război
Mondial, cu consecinţele lui de așezare
a Europei pe baze reale a statelor aflate
sub diferite imperii.
La un moment dat, revoluţionarii
unguri, conduși de reformatorul Lajos
Kossut, au pus bazele unei republici
maghiare în contextul anului 1848, dar
au fost înfrânţi de austrieci. A urmat
constituirea Imperiului Austroungar la
1867, imperiu ce încorpora Ungaria și
alte naţionalităţi (teritorii), între care
și Transilvania românească. Să fim
expliciţi, imperiul era AUSTROungar,
nu UNGAROaustriac. Așa că, Ungaria
nu prea exista nici mică, cu atât mai
puţin mare – cum susţin unii pătimași
în ale maghiarismului -, ci doar o
entitate etnică integrată unui imperiu
împreună cu alte entităţi naţionaletnice, dar împodobită cu titlul de
asociat-dominator.
În cadrul acelui amalgam etno-statal
și politic, Transilvania și-a păstrat
statutul de principat autonom, atât în
timpul suzeranităţii turcești cât și după
aceea, până la unirea cu România.
***
Lucrarea din care au extras cele de
mai sus abordează separat problema
Transilvaniei: stat medieval ce
cuprinde depresiunea cu același nume,
Banatul, Crișana și Maramureșul.
Pentru a o nominaliza, maghiarii au
folosi termenul erdo elui (Ardeal),
ceea ce înseamnă dincolo de păduri,
cu același înţeles ca și termenul latin
trans silvana.
În existenţa sa de aproape un
mileniu, Transilvania nu a fost
niciodată stat independent, este
adevărat, bucurându-se însă de o largă
autonomie sub autoritatea maghiară.
Începând cu 1541, Transilvania
a devenit Principat autonom sub
suzeranitate otomană (1541-1699),
după care, între anii 1699-1867, s-a
aflat sub stăpânirea austriacă, iar, din
1867 până la Primul Război Mondial,
a fost încorporată Imperiului Austroungar.
Extinderea regalităţii maghiare, la
începutul mileniului al II-lea, a afectat
și Transilvania care era organizată

politico-statal
voievodate. Românii
politico
statal în voievodate
transilvăneni intraseră în istorie prin
voievodatele: Crișana, condus de
Menumorut; Banat, condus de Glad;
voievodatul Transilvaniei, condus de
Gelu. Acele voievodate au fost de la
început autonome, dar treptat au intrat
sub suzeranitatea regatului maghiar,
dar nu oricum. În cunoscuta cronică
maghiară, Gesta Hungarorum se arată
că „pentru cucerirea Ardealului, leau fost necesari ungurilor 300 de ani,
timp în care ungurii au purtat lupte
înverșunate cu românii, organizaţi
în principatele lui Menumorut, Gelu
și Glad”. Se impune, de asemenea,
precizarea că voivodatele amintite au
intrat sub vasalitatea maghiară fără
să cadă în stăpânire efectivă. În noile
condiţii de suzeranitate maghiară,
primul voievod al întregii Transilvanii,
numit de regele maghiar, a fost
Leustachiu (1176) și avea atribuţii
administrative, juridice și militare.
Regalitatea maghiară a iniţiat
colonizarea sașilor și secuilor pentru
consolidarea
stăpânirii
asupra
Transilvaniei și paza frontierelor.
Românii, deși majoritari ca număr,
au fost treptat excluși din stările
privilegiate, în urma condiţionării
statutului nobiliar de apartenenţă la
confesiunea catolică (diplomele lui
Ludovic de Anjou din anul 1366). O
parte dintre nobilii români au acceptat
maghiarizarea, pentru a nu pierde
privilegiile, alţii au decăzut din rândul
nobilimii, însă majoritatea românilor
au rămas cu statutul de iobagi (ţărani
dependenţi).
Constituirea acelui triumvirat
religios Unio Trium Nationum (1437)
a cauzat o stare de fapt incorectă,
îndreptată
împotriva
românilor
ortodocși. Mai exact, în Transilvania au
fost ridicate la rang superior doar trei
categorii sociale privilegiate, respectiv:
nobilimea maghiară, fruntașii secuilor
și patriciatul săsesc.
Din punct de vedere administrativ,
Transilvania a fost organizată în
comitate nobiliare, scaune săsești
și secuiești, precum și în districte
românești.
În perioada Principatului autonom,
sub suzeranitatea turcească (15411699), s-a păstrat sistemul celor
trei naţiuni dominatoare, la care
s-a adăugat, în urma răspândirii
reformei religioase, Austroungaria,
prin ignorarea voinţei localnicilor
majoritari – români.
Va urma
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ȘI DACII FĂCEAU
HAZ DE NECAZ…

Ș

tiţi ce au făcut dacii când
au văzut că sunt pierduţi,
pentru că trădătorii în frunte
cu Bicilis deschiseseră porţile
secrete ale fortăreţei imposibil
de cucerit altfel, Sarmisegetuza?
Au râs, un râs puternic ca un

tu
tunet, au râs în
h
hohote,
mult
ti
timp,
minute
în șir, așa că
legionarii
le
nu
rromani
mai știau ce să
m
ccreadă, poate era
un ritual funerar
u
șși destul timp
nu au îndrăznit
n
ssă-i atace, să-i
înjunghie,
pe
în
Tarabostes și pe
T
Decebalus, vreo
D
treizeci de nobili
tr
daci cu marile
d
falxuri în mâini
fa
înconjuraţi
în
de sute dintre
d
ccei mai buni
militari
ai
tuturor timpurilor, centurionii
și soldaţii Romei. Episodul este
povestit de academicianul D.
Protrase citându-i pe Cassius
Dio și Marcellinus Ammianus,
mari istorici ai Romei.

CUM AU AJUTAT UNGURII
LA EDIFICAREA ROMÂNIEI
ÎN GRANIȚELE FIREȘTI
Î

n martie 1919, la Paris
ajunge o Regină frumoasă
și hotărâtă, cu un sânge atât de
albastru că s-ar fi putut scrie
sonetele lui Shakespeare cu
el. Regina Maria a României,
care, în curând, poate, va
fi interpretată de Charlize
Theron, alături de Mel Gibson și
Leonardo DiCaprio într-un film
de epocă.
Regina Maria ajunge la
Paris trimisă de regalul ei
soţ, Ferdinand, care nu a fost
deloc absent, ci era un maestru
al combinaţiilor din spatele
scenei. „Du-te tu la Paris, tu
știi limba, ești vară primară cu
Regele George al V-lea și o să-i
impresionezi pe președintele
Wilson și pe primul ministru
Clemanceau! Eu sunt neamţ,
s-ar putea interpreta ca
reprezentantul unei naţiuni

care a pierdut războiul”.
România și Regina Maria au
noroc. Dumnezeu i-a ajutat pe
români. Revoluţia comunistă
din Ungaria condusă de evreul
ateu Bela Kun atinge apogeul
în martie 1919. Republica
Sovietică Ungaria și Republica
Sovietică Ucraina vor să ocupe
România și să exporte revoluţia
bolșevică în Europa Centrală și
Balcani. Așa că cei puternici de
la Paris zic că se lasă seduși de
farmecul Reginei Maria și dau
României Transilvania, Banatul,
Crișana și Maramureșul. Iar
armata română bine echipată
cu capturi de război face ordine
în zonă și ocupă Budapesta.
Iată cum au ajutat ungurii
și ucrainienii comuniști la
edificarea României în graniţele
firești!

HITLER ȘI „MAȘINA POPULARĂ”

M

odelul Beetle a apărut în vremea naziștilor. Acum exact 80 de ani, Adolf Hitler a pus
bazele uzinei Volkswagen din Wolfsburg. Revizuirea critică a unei povești de succes
a Germaniei, relatată pentru Deutsche Welle de Astrid Prange

D

oi bărbaţi și un mare
proiect. Adolf Hitler și
Ferdinand Porsche au contribuit
decisiv la apariţia modelului
Beetle, celebra „broscuţă”, marca
Volkswagen. Porche, inginerul de
geniu. Hitler, sprijinul său politic.
Istoricul Wolfram Pyta, profesor la
Universitatea din Stuttgart, este de
părere că a fost o întâlnire „între
doi oameni care se potriveau”.
Alături de alţi doi istorici,
Nils Havemann și Jutta Braun,
colegii săi, profesorul Pyta a
reconstituit istoria concernului
Porche, înfiinţat pe 25 aprilie
1931, în orașul german Stuttgart.
În lucrarea lor, intitulată „Porche.
Un birou de proiectare devenit
brand de talie mondială”, istoricii
concluzionează că, fără sprijinul
lui Hitler, Porsche nu ar fi putut
duce la bun sfârșit acest proiect.
„Hitler avea nevoie de o minte

creativă pentru a construi un
automobil de mici dimensiuni, care
să poată fi fabricat în serie”, afirmă
istoricii sus-amintiţi.
MOTORIZARE ȘI
MOBILIZARE
La expoziţia auto din februarie
1933, la doar câteva săptămâni
după numirea sa în funcţia de
cancelar, Hitler anunţa așanumitul proiect de „motorizare
populară”. În vara anului 1934,
Reichsverband der deutschen
Autoindustrie
(Asociaţia
industriei
auto
germane),
compania Porsche a primit sarcina
de a concepe o mașină populară –
un vehicul „Kraft durch Freude”
(„Putere prin bucurie”), numit
astfel după numele organizaţiei
naţional-socialiste de turism.
La 29 decembrie 1935, Hitler
care nu deţinea permis de

conducere, a luat personal în
primire prototipul Volkswagenului său. În 1937, Ferdinand
Porsche este numit de către Reichul german director tehnic și de
proiectare al Societăţii pentru
pregătirea mașinii poporului
(Gesellschaft zur Worbereitung
des Volkswagens).

Apoi, pe 26 mai 1938, în
prezenţa Fuhrer-ului, a fost
pusă piatra de temelie a fabricii
Volkswagen din Wolfsburg, care
devine „KdF Wagen”. Numai că,
iniţial, „puterea prin bucurie” nu
a dus la „motorizare populară” nu
a sprijinit Wehrmacht-ul. După
declanșarea celui de-al Doilea
Război Mondial, producţia s-a
concentrat asupra autovehiculelor
militare, de tip Schwimmwagen
(amfibii)
sau
Kubelwagen
(blindate).
Însă nimeni nu a fost surprins
de scopurile colaterale ale mașinii
de vreme ce însuși Porsche arată,
într-o planșă realizată în 1934,
că „un Volkswagen trebuie să fie
adecvat nu doar transportului de
persoane, ci și ca autoutilitară sau
în anumite scopuri militare”.
OPORTUNISM FĂRĂ LIMITE
Povestea de succes a acestei
mașini mici, populare a început
abia după război. Pentru a se
dezbăra de trecutul nazist, modelul
a fost redenumit „Beetle”. Primul
exemplar a ieșit pe porţile uzinei
în decembrie 1945, la jumătate
de an după încheierea războiului.
Zece ani mai târziu, Volkswagen
sărbătorea vânzarea unui milion
de exemplare. Astfel „broscuţa”

devenea un simbol al miracolului
economic german. „Beetle” a
înregistrat vânzări record în
întreaga lume. Aproximativ 22
de milioane de unităţi au fost
produse și vândute în total, fiind
mașina construită în cele mai
multe exemplare din lume.
„Beetle” și-a șters trecutul
naţional-socialist în perioada
postbelică. Culmea, în 1945,
Porsche a fost contactat tocmai de
Ministerul francez pentru Producţie
Industrială, condus de comuniști.
„Nu există o dovadă mai elocventă
a faptului că decuplarea de naţionalsocialism reușise, decât eforturile
guvernului francez de a-l convinge pe
inginerul de la Volkswagen să lucreze
pentru Franţa”, declară istoricul
Wolfram Pyta.
Cu toate acestea, concurenţa
franceză a știut cum să prevină
un „voiture populare” din
Germania. „S-a pus de o intrigă a
concurenţilor Renault și Peugeot”,
explică DW. „Porche și ginerele
lui, Antony Piech, au fost acuzaţi
de implicare în crime de război”.
În decembrie 1945, Porsche
este dus în mod surprinzător în
custodia autorităţilor militare
franceze, rămânând în arest până
în august 1947. Însă acest episod
n-a putut opri succesul mondial al
„broscuţei”.
Pentru cunoscutul istoric
contemporan Wolfram Pyta, o
cooperare precum cea dintre
Porsche și Hitler nu este atât de
extraordinară. Adesea creatori de
orice fel, aparent apolitici, sunt
impresionaţi când conducători
autoritari îi atrag în proiecte
fascinante la scară largă. „Porsche
nu era singurul om care, fără a avea
rezerve morale și manifestând un
oportunism fără limite, s-a aruncat
în braţele potentaţilor zilei”, spune
Pyta.
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MOLDOVA NU MAI E CEA MAI SĂRACĂ
DIN EUROPA. ARE PARTID PUTERNIC
„B

usiness/casual (la costum/sacou, fără/sau cu cravată). În scenă vom apare strict fără
haine groase (paltoane/blăni). Scena va fi dotată cu încălzitoare... Nu vom utiliza culori
pale
p ale hainelor: NU BEJ, NU GRI, NU ROȘU, Nu verde, Nu galben – veți primi insigne în formă
de
d trandafiri care trebuie să fie purtate în partea stângă. Ele trebuie să fie observate pe haină...
În
Î cadrul evenimentului atenția tuturor celor ce se vor afla în scenă trebuie să fie către spectatori.
Nu
N se vor utiliza telefoanele pentru convorbiri. În mâini nu vom avea niciun fel de obiecte străine:
genți,
telefoane etc. În timpul intonării Imnului național poziția trebuie să fie: ducem mâna dreaptă
g
la
l piept. În niciun caz mâinile încrucișate sau capul în jos”. Sunt doar o parte din instrucțiunile pe
care
le-au primit membrii PDM, dar și persoanele ce urmau să participe la așa-zisa Mare Adunare
c
Națională
a PDM.
N
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro

Cele „14
14 porunci” ale PD
pentru mitingul din Piața
Marii Adunări Naționale
În plus, vorbitorilor li se cerea
să spună de la tribună că numai
„datorită Partidului Democrat”
au fost deschise fabrici și uzine,
au fost achiziționate ambulanțe,
pensionarilor li s-au mărit
substanțial pensiile, iar Guvernul
le susține afacerile și spiritul
antreprenorial. Întregul tabel de
instrucțiuni pentru participanții
din raioane conținea 14 indicații
prețioase, supranumite de mass
media de la Chișinău „cele
14 porunci”. Mai mult chiar,
prin același tabel-instrucțiune
participanții
la
mitingul
democraților din duminica de 21
octombrie curent erau instruiți și
privind modul în care trebuie să se
comporte în „situații de stres”. Din
contextul „documentului” situațiile
de stres presupuneau, în cea mai
mare parte, momente când apar
în fața camerelor de luat vederi,
contactul cu reprezentanții massmedia. Organizatorii Adunării
Naționale a PDM pentru Moldova,
cum au numit ulterior evenimentul
liderii democraților, au pregătit
șase variante de răspuns pentru
întrebările pe care puteau eventual
să le primească și din mulțime. Iată
doar câteva dintre ele: „Este firesc să
mă aflu aici deoarece sunt membru
PDM. Îi susțin pentru că fac multe
lucruri bune pentru oameni. Este
singurul partid, din ultimii ani, care
a întreprins lucruri concrete pentru
a îmbunătăți situația din țară”; „Am
venit să susțin Partidul Democrat.
Văd că acest partid încearcă să facă
ceva pentru țara noastră și pentru
oamenii mai săraci. La mine fata/
nepoata/sora/fratele vreo zece ani
a trăit (locuit – n.n.) din gazdă în
gazdă. Nu putea să-și cumpere o
casă pentru că salariul era mic și
banca nu le dădea credit. Dar acum
în doar o lună și-au luat apartament
în rate datorită programului „Prima
Casă”; „PDM a demonstrat că ține
la oameni și la Moldova. Datorită
PDM au fost deschise mai multe
fabrici în Chișinău, Comrat, Orhei,
Dondușeni. PDM a creat condiții
bune de muncă pentru oamenii de
afaceri din țară și de peste hotare,
care vin aici să investească și să
creeze locuri de muncă”. Etc., etc.
Evenimentul a fost ținut în
mare secret de conducerea de la
Chișinău și abia după ce în inima
capitalei s-au ridicat brusc, practic
într-o singură zi (a doua după
ce a eșuat introducerea cursului
european în Constituție), schelele
unei impunătoare scene, iar pe
frontispiciul ei „s-au aprins” cei
trei trandafiri (apropo, roșii ca
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macii), câțiva „fruntași”
macii)
fruntași” (dar
nicidecum cei trei lideri – Candu,
Filip și Plahotniuc) ai PDM au
strecurat informații evazive despre
preconizatul eveniment. Unii, care
probabil nu apucaseră să citească
instrucțiunile, s-au scăpat cu
vorba că se așteaptă ca la miting...
pardon, Adunarea Națională a
PDM să participe circa 60 de mii de
persoane, membri și simpatizanți.
Ba chiar că „vor fi aduși cu autobuze
și microbuze” că de, „avem acum
drumuri bune, nu e o problemă să
nu poată ieși din sate până la raion
(centrul raional – n.n.), apoi spre
capitală”.

PSRM a cedat PMAN
democraților „pentru a evita
(noi) conflicte”
Straniu că pentru această zi
Piața Marii Adunări Naționale
era rezervată pentru mai mulți
actori, inclusiv celor trei partide
parlamentare din opoziție, PSRM,
PL și PLDM, dar și Federației de
Ciclism din Republica Moldova.
„Există rezervări pentru o perioadă
mai îndelungată pentru diferite
evenimente, se disculpa socialistul
Ion Ceban într-o conferință
de presă din ajun. Dar dacă nu
desfășurăm, atunci Piața este cedată
pentru a evita conflicte în acest
sens”. Dacă te gândești că pe liderul
PSRM Igor Dodon îl așteaptă a
cincea suspendare din funcție, de
ce nu s-ar pune bine cu democrații
și le-ar ceda acestora PMAN?
Măcar socialistul Ceban a fost
cât de cât sincer, spre deosebire de
liderul liberalilor Mihai Ghimpu,
care pur și simplu a mințit că PL nu
ar fi rezervat piața pentru această
dată. Altminteri, nu a fost singura
minciună. Lucia Guștiuc, primarul
de la Cotul Morii (localitate care a
suferit grav în urma inundațiilor
și alunecărilor de teren din 2010)
le-a turnat cu sacul la moara
minciunilor liderilor PD și a
laudelor adresate acestora, care
curgeau gârlă din cuvântările
celor recrutați în ieniceri sau luați
ostateci ai guvernării. De la tribuna
din scenă Lucia Guștiuc a mulțumit
„din cer și până în pământ”
Partidului Democrat și personal
lui Vlad Plahotniuc că din 2011
în comună au fost construite școli
și grădinițe, centre de sănătate, a
fost instalat iluminatul stradal,
pentru inițiativa „Drumuri Bune”,
construite în comuna Cotul Morii.
„Cum de ai putut, Lucia? Ai lovit în
cei care și-au depus suflet pentru
localitatea ta, la care, știu, ții foarte
mult. I-ai venerat pe cei, care nu au
făcut absolut nimic pentru Cotul
Morii atunci când v-a fost foarte
greu”, i-a reproșat pe contul său

de
d Facebook Grigore Cobzac,
coleg
de partid PLDM, unul
c
din
d puținii care nu a trecut
în tabăra PD. Și i-a amintit
cum îi mulțumea în 2013 lui Vlad
Filat, recunoscătoare că împreună
au pus „prima piatră de temelie”
pentru reconstruirea localității
afectată de calamitățile naturale.
„Domnul Vlad Filat, ne închinăm
până la pământ dumneavoastră.
Vă mulțumim frumos pentru tot
ce ați făcut pentru comuna noastră,
pentru contribuția personală”…
O altă minciună: „Noi, cei
100.000 de cetățeni moldoveni
prezenți la Adunarea Națională
„PDM pentru Moldova”, uniți de
efortul comun pe care-l facem
pentru dezvoltarea țării alături de
guvernarea actuală și de dorința
comună de a asigura un viitor bun
pentru Republica Moldova, ne luăm
următorul
ANGAJAMENT…”
Urmează șapte puncte prin care cei
adunați „vor susține total orientarea
politică „Pentru Moldova a PDM”,
„salută rezultatele bune obținute
în cele peste 1.000 de zile de
guvernare”, „vor ajuta guvernarea
PDM în menținerea priorităților
sectoriale asumate – educație,
infrastructură și justiție”, „vor fi
alături de conducerea partidului în
procesul de selectare a candidaților
pentru alegerile din 24 februarie
2019” etc. Minciuna sunt cei 100
de mii de participanți. Chiar dacă
regia evenimentului și-a propus
să impresioneze prin coloanele
care curgeau masiv spre centrul
capitalei, prin o bună jumătate din
arterele capitalei transformate în
spații de parcare pentru mijloacele
de transport cu care au fost aduși
participanții la miting, în PMAN,
inclusiv spațiile adiacente din
Parcul Soborului, pur și simplu nu
încap atâția oameni, iar partidele
și actorii care organizează acțiuni
de masă au trișat mereu cu cifre
exagerate.
Compania
„Date
Inteligente” a analizat materialele
disponibile public (poze de la
întrunire, video-uri, filmări cu
drona și a estimat că la acțiunea
PDM-ului din 21 octombrie au
participat circa 15, maximum 20
mii de persoane.

Nici pro-europeni, nici pro-ruși,
nici unioniști. Toți PD-iști!
Dincolo de „doctrina națională,
de care am dus lipsă de la
Independență încoace”, de calea
nouă „pe care încă nimeni nu a
avut curajul să o încerce”, dar și-o
asumă acum PDM ca „alternativă
la cele trei orientări clasice: proeuropeană, pro-rusă sau unionistă”
și pe care a anunțat-o în discursul
său înflăcărat liderul democraților
Vlad Plahotniuc, scenariul subtil
regizat ascundea câteva scopuri
bine țintite. 1. Numai PD poate
mobiliza lumea. „O capacitate

nemaivăzută
de
mobilizare”,
„aptitudini impresionante de
unitate”, „o energie fantastică”, iar ca
rezultat „100 de mii de oameni” au
fost principalele semnale transmise
în tiraje copioase populației
republicii de sursele media afiliate
sau loiale PD. Nu a contat faptul
că lumea a fost adusă sub presiune,
ca și cuvântările celor care au slăvit
partidul și liderul său. A contat
impresia că opoziția nu se poate
lăuda cu o capacitate de mobilizare
similară. 2. Numai PD are o nouă
doctrină de stat. Partidul care de
la arestarea lui Filat a „cântat” pe
toate vocile că salvarea noastră
este numai integrarea europeană,
acum declară că a identificat
adevărata cale de dezvoltare, de
care republica nu a mai cunoscut
în ultimii 27 de ani: „Pro-Moldova”.
Adică a patra cale, cum a numit-o
Vlad Plahotniuc, cu pretenție de
doctrină nu numai a PD, ci chiar
de stat. Toată istoria Republicii
Moldova va începe de acum încolo
– proclamarea Independenței,
calitatea de membru a ONU și altor
celor mai importante organisme
internaționale, obținute de primul
Parlament ales cu adevărat
democratic (1990-1994), Acordul
de Asociere Republica Moldova
– Uniunea Europeană trec întrun con de umbră. 3. Numai PDM
dispune de cea mai puternică și
numeroasă structură de partid.
Vlad Plahotniuc a declarat la miting
din nou, mai ferm și cu mai multă
tărie, ca să impresioneze și lumea
adunată, dar mai ales și colegii (care
ar trebui să înțeleagă cine e stăpânul
lor) că PDM este cel mai puternic,
că are membri și simpatizanți în
fiece localitate. O sugestie clară
pentru membrii PD, migranți din
alte partide, în condițiile sistemului
mixt de vot. Dar aceste „cadre”
vor fi oare fidele până la capăt
noului stăpân? Nu vor migra, cu
prima ocazie, la cel care va deveni
învingător pe 24 februarie 2019?
4. Numai PDM are un „Joker”, un
lider puternic și de neclintit. Anume
Vlad Plahotniuc a fost capul de
afiș la mitingul din 21 octombrie.
Dacă nu chiar întreaga Adunare
Națională a PDM a fost organizată
anume pentru dânsul. Până a ieși
în scenă, s-a aflat – intenționat și
strategic – întâi printre mulțime,
iar cei trei – președintele de onoare
Dumitru Diacov, premierul Pavel
Filip și spicherul Andrian Candu
– care au vorbit înaintea lui au avut
menirea de a „încălzi” atmosfera.
Discursul liderului PD a fost cel
mai informativ și dur în același
timp.
Mitingul a mai desecretizat o
enigmă: povestea cu introducerea
cursului proeuropean în Constituție
nu a fost decât o mișcare strategică
falsă. Coaliția guvernamentală,

dar mai ales fracțiunea PD era
conștientă că inițiativa nu va trece
și chiar s-au bucurat. Pur și simplu
a trebuit să mai dea o lovitură
opoziției și să arate cu degetul că de
fapt nu e pro-europeană. Să o mai
discrediteze o dată în plus.

De azi înainte vom visa ce ne va
dicta Vlad Plahotniuc?
„Manevre militare generale”,
„antrenament al statului major”,
„inventariere și trecere în revistă
a capacităților administrative ale
partidului” – așa au catalogat mai
mulți experți mitingul PDM. Nu
este loc de nicio îndoială că mulți
au fost mobilizați forțat la acțiunea
democraților. Și că de fapt și-au
dorit să demonstreze cum vor
proceda și în scrutinul parlamentar
– tuturor conducătorilor de nivel
local „tunși” în PDM li se va slobozi
„tabel de distribuție” câte voturi
trebuie să asigure și pentru cine.
Cât despre noua cale, a patra,
de dezvoltare a republicii sau
„proiectul național Pro-Moldova”
nu pare a fi deloc nou. Un curs „promoldovenesc” a avut și Partidul
Comuniștilor după 2005, iar din a
doua jumătate a lui 2017 – Partidul
Socialiștilor, care s-a inspirat tot de
la PCRM, de unde și s-au „scurs”
mai mulți fruntași. Mai mult chiar,
se pare că PDM nici nu are un
proiect bine clădit, ci e o încercare
a polittehnologilor săi de a încropi
așa ceva. Ademenitor și, poate,
credibil. Pentru scrutinul ce vine,
fie la 24 februarie, fie chiar și mai
devreme, după cum nu contenesc
zvonurile din Chișinău.
Dar poate cel mai important
mesaj pe care și-a dorit Vlad
Plahotniuc să-l transmită nu atât
populației, cât acelorași conducători
locali, dar și colegilor de partid,
contramanifestanților din preajma
PMAN care scandau „Miliardul
înapoi”, „Jos mafia PDM”, „Jos
Plahotniuc”, forțelor de ordine nu
în ultimă instanță, a fost firul roșu
din așa-numita doctrină națională.
„Numai cui nu-i era lene ne dictau
cum și la ce să visăm”. Gata, de
acum încolo vom visa ce ne va dicta
Vlad Plahotniuc. Cel puțin așa a
dat de înțeles la mitingul-Adunare
națională a PD acesta. Iar cei care
„spun prostii despre statul acaparat,
fie din UE, fie din Moldova”, vorba
lui Voronin: „În mă-sa de pe
plajă!” Or, de azi înainte, când
spunem PDM, subînțelegem clar
Vlad Palhotniuc. Iar când spunem
Vlad Plahotniuc, nu-i numaidecât
să subînțelegem PDM. El, Vlad
Plahotniuc, e singurul stăpân
pe tot ce mișcă sau nu mișcă în
Republica Moldova. Indiferent că
face parte dintr-un partid sau e în
afara oricărei formațiuni politice,
din legislativ sau e în afara lui.
Deocamdată.
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

EUROPA, IRAN, SUA

C

el mai recent duel pe Twitter între Teheran și Washington este
ultimul punct culminant al unei dispute tot mai aprinse. Diplomaţia
europeană ajunge dureros să-și cunoască limitele, constată Matthias von
Hein, pe Deutsche Welle.
Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro
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a mijlocul lunii iulie a.c., mai precis
în noaptea dintre 13 și 14 iulie, s-au
împlinit exact trei ani de la semnarea, la
Viena, a Acordului Atomic cu Iranul,
după 13 ani de negocieri extrem de
dificile. Semnarea acordului denumit Joint
Comprehensive Plan of Action, prescurtat
JCPoA, este considerat de europeni cel
mai mare succes al diplomaţiei insistente
din istoria recentă.
Dar acest tratat și-a serbat a treia
aniversare într-o situaţie mai mult decât
dificilă. JCPoA se află de la începutul lunii
mai a.c., atunci când SUA l-au denunţat
unilateral, la terapie intensivă. Între timp,
retorica dintre Washington și Teheran a
devenit extrem de marţială, fapt dovedit
și de schimbul de avertismente făcute pe
Twitter. Totuși, ameninţările proferate la
23 iulie a.c., de președintele SUA, Donald
Trump, au fost urmate a doua zi, într-un
discurs susţinut în faţa unor veterani din
Kansas, de afirmaţii împăciuitoare.
„Suntem dispuși să încheiem o înţelegere
veritabilă, nu înţelegerea negociată de
administraţia precedentă, care a fost o
catastrofă”, a declarat șeful Casei Albe.

S

ABOTAJ AMERICAN
Anunţurile de menţinere a
acordului făcute de restul semnatarilor
JCPoA – adică Germania, Marea Britanie,
Franţa, Rusia, China și Iran – nu lipsesc.
Dar SUA nu numai că au denunţat
acordul. Ellie Geranmayeh, expert în
cadrul European Council of Foreign
Relations, afirmă că Washingtonul
sabotează toate încercările de salvare a
Tratatului Atomic. „SUA lucrează activ să
facă imposibil pentru europeni să respecte
obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor
tratatului”, a explicat Geranmayeh pentru
DW. Mijloacele de care dispun SUA sunt
următoarele: sancţiuni secundare severe,
ameninţări și presiuni asupra fiecărei ţări
și companii care vor să menţină deschise
canalele economice cu Teheranul.
Deosebit de dureroase pentru Iran sunt
sancţiunile financiare, care decuplează
practic ţara de fluxul internaţional de plăţi,
precum și încercarea SUA de a reduce
practic la zero, începând cu 4 noiembrie
2018, exporturile iraniene de petrol.
Acţiunile SUA au produs deja un exod al
firmelor internaţionale din Iran și, pentru
tot mai mulţi șefi ai concernelor europene,
acordul cu Iranul este deja literă moartă.
Dar, fără stimuli economici, Iranul
nu-și va mai respecta obligaţiile ce-i revin
potrivit tratatului. De aceea, deputatul

ecologist din Bundestag, Omid Nouripour,
a subliniat pentru DW: „Miza centrală o
constituie exporturile de petrol ale ţării.
Europa trebuie să creeze instrumente
capabile să asigure continuarea acestor
livrări”.

O

POZIŢIE DIN PARTEA
TURCIEI
Ușor de zis, greu de făcut. De câteva luni,
delegaţii ale Ministerului de Finanţe și ai
Departamentului de Stat de la Washington
colindă lumea pentru a convinge clienţii
importanţi să-și sisteze achiziţiile de petrol
iranian. În Turcia aceste încercări au fost
aspru sancţionate. Ministrul de Externe
turc, Mevlut Cavosoglu, a comunicat
delegaţiei americane, potrivit massmedia, că partea turcă nu se va alătura
sancţiunilor, consideră că sancţiunile sunt
o greșeală și va cumpăra în continuare
petrol iranian.
Dar, de cele mai multe ori, emisarii SUA
au succes. În Europa, companiile Total
(Franţa) și Shell (Olanda) au stopat deja
achiziţiile de petrol iranian. Președintele
Total, Patrick Ponyanne, a explicat că a
luat această decizie, fiindcă este imposibil
pentru o companie internaţională să
riște excluderea din sistemul financiar al
SUA. Și din alte ţări mari importatoare
de petrol iranian, cum ar fi India, Coreea
de Sud și Japonia, se raportează scăderi
semnificative ale cantităţilor.

P

ETROLUL ȘI STRÂMTOAREA
ORMUZ, O LINIE ROȘIE
Capacitatea de a exporta petrol
este pentru Iran de importanţă vitală.
Supravieţuirea economică a ţării depinde
de asta. De aceea președintele iranian
Hassan Rohani a declarat la începutul
lunii iulie a.c.,. când a efectuat o vizită

în Europa, făcând implicit referire la
Strâmtoarea Ormuz, controlată de Iran,
că „presupunerea că Iranul ar putea
deveni singurul producător de petrol care
nu-și poate exporta petrolul este greșită”.
Comandantul
Gărzilor
Revoluţiei
iraniene a completat această afirmaţie prin
ameninţarea că trupele sale „vor avea grijă
ca dușmanul să înţeleagă următoarele: ori
folosesc toţi Strâmtoarea Ormuz ori nu o
mai folosește nimeni”. Această strâmtoare
este tranzitată de 35% din petrolul exportat
pe mare. Blocarea ei ar presupune riscarea
unei confruntări armate între marina
iraniană și cea a SUA.
Declaraţia lui Rohani denotă o înăsprire
a poziţiei iraniene. Dar Teheranul a ales
să nu renunţe la „răbdarea strategică”,
după cum observă experta Geranmayeh.
Și aceasta va continua probabil până în
noiembrie 2018. Teheranul așteaptă să
vadă rezultatul alegerilor parţiale din
SUA. În urma acestora se va vedea dacă
Donald Trump are șanse să câștige și
un al doilea mandat de președinte. De
asemenea, Teheranul vrea să vadă ce
rezultate palpabile, economice și politice,
vor avea discuţiile cu europenii, cu Rusia
și China.

„CRED CĂ
SUNTEM
ÎNTR-O
PERIOADĂ
FOARTE,
FOARTE
GRAVĂ
PENTRU
LUME”

O

comunitate transatlantică divizată ar
transforma Europa într-un „apendice
al Eurasiei”, la mila Chinei, care dorește
să-și recapete rolul istoric al Regatului de
Mijloc și de „consilier principal al menirii”,
crede fostul secretar american de stat Henry
Kissinger (foto), într-un interviu acordat
FLcom.

P

REGĂTEȘTE WASHINGTONUL
O SCHIMBARE DE REGIM?
Politicianul ecologist Nouripour califică
drept pozitive consultările dintre Bruxelles,
Moscova și Beijing privind Iranul. Dar
raporturile transatlantice traversează în
prezent o criză severă. „Europa este nevoită
să încheie o căsătorie diplomatică silită cu
China și Rusia”. El a adăugat că politica
SUA primejduiește securitatea Europei.
„Prin influenţa crescândă a mujahedinilor
poporului, o grupare de opoziţie autoritară,
violentă și urâtă de majoritatea iranienilor,
la Washington s-a încetăţenit ideea unei
schimbări de regim cu sprijin din exterior.
Dar această politică va duce în ultimă
instanţă la un război”,consideră deputatul.
Ellie Geranmayeh consideră că politica
„foarte confruntativă” a SUA faţă de Iran
generează noi conflicte în raporturile UESUA. Pe lângă încercarea de a sugruma
economia Iranului prin sancţiuni severe,
SUA deţin și alte instrumente pentru a
interveni direct în politica internă iraniană.
Între acestea se numără înfiinţarea unor
medii noi în limba persană și sprijinirea
directă prin mesaje pe Twitter, scrise de
Trump sau de secretarul de stat Pompeo,
a iranienilor care protestează împotriva
regimului de la Teheran. Geranmayeh
a completat: „Faptul că la Casa Albă
lucrează și John Bolton, care s-a pronunţat
mereu pentru schimbarea regimului din
Iran și care a cerut bombardarea acestei
ţări, stârnește mare îngrijorare în capitalele
europene, fiindcă nu se știe care este
obiectivul strategiei americane faţă de Iran”.

premise, America ar deveni
În aceste premise
o insulă geopolitică, înconjurată de două
imense oceane și care ar urma să imite
Imperiul britanic din epoca victoriană, dar
fără obișnuinţa de a diviza restul lumii, așa
cum a știut să facă Londra cu continentul
european, arată FT.
În interviul cu ziaristul FT, care a
încercat să obţină opinia sa despre Donald
Trump, Kissinger s-a mărginit să afirme că
președintele american „ar putea fi una dintre
acele figuri ale istoriei care apar din când în
când pentru a marca sfârșitul unei ere și pentru
a ne forţa să renunţăm la vechile aparenţe. Nu
înseamnă în mod necesar că știe asta sau că
are în vedere vreo mare alternativă. Ar putea
fi doar un accident.”
În ceea ce privește Rusia, diplomatul
american a notat toleranţa „aproape mistică”
a rușilor faţă de suferinţă și a subliniat
că Vestul a prezumat, înainte ca Putin să
anexeze Crimeea, că Moscova va sfârși
prin a adopta ordinea bazată pe regulile
occidentale. Iar NATO nu a înţeles nevoia
profundă de respect a Rusiei. „Greșeala pe
care a făcut-o NATO a fost să creadă întrun fel de evoluţie istorică ce va mărșălui prin
Eurasia și nu a înţeles că undeva în acest marș
va întâlni ceva foarte diferit de o entitate
westfaliană (concepţia occidentală de stat).
Iar, pentru Rusia, este o provocare la adresa
identităţii sale”.
Întrebat de ziaristul FT dacă Vladimir
Putin a fost provocat, Kissinger a răspuns:
„Nu cred că Putin este un caracter precum
Hitler. Vine din Dostoievski”.
Nu este foarte încântat de actualii lideri,
poate cu excepţia lui Emmanuel Macron, al
cărui „stil” îi place, chiar dacă nu a avut timp
până acum să obţină mari rezultate.
„Între celelalte state europene, Angela
Merkel este foarte locală. Îmi place
personalitatea ei și o respect, dar nu este o
figură transcendentă.”
„Cred că suntem într-o perioadă foarte,
foarte gravă pentru lume”, a concluzionat
Kissinger.
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Ziarul Ploiestii

CICLIŞTII DE LA PETROLUL PLOIEŞTI, NOUĂ MEDALII,
CINCI DE AUR, DOUĂ ARGINT, DOUĂ BRONZ,
PE VELODROMUL DIN PLOVDIV – BULGARIA, LA CAMPIONATUL ROMÂNIEI…

Pagină realizată de Prof. Octavian BĂLTEANU; www.ziarulploiestii.ro

Constantin Ciocan

Î

ntr o
ntr-o
premieră
(nedorită…)
pentru
ciclismul românesc (rămas
fără „Velodromul Dinamo”,
singurul din ţara noastră
omologat
competiţional,
în locul căruia se va
construi noul „Stadion
de fotbal – Dinamo”…),
„Campionatul României de
Ciclism pe Pistă 2018” s-a
desfășurat recent în ţara
vecină Bulgaria, găzduit de
Velodromul din Plovdiv.
Ca și colegii lor de la
Secţia de Patinaj Viteză
(antrenori Ion Opincariu
și Dorin Zărnescu), care

„aleargă” după medalii în
Campionatul
României,
găzduit
în
Germania
(Inzell…)
și
bravii
performeri
ai
Secţiei
de
Ciclism
(antrenor
coordonator
Constantin
Ciocan, ciclist de vârf
al României, pe care a
reprezentat-o și la Jocurile
Olimpice – Tokyo – Japonia,
1964…) au fost nevoiţi
să lupte tot peste hotare
(Plovdiv, Bulgaria), pentru
prestigiul Clubului Sportiv
Petrolul Ploiești (director
– prof. Eduard Crîngașu,
expert sportiv prof. Liviu
Panait). Și-au făcut-o cu
succes, cucerind 9 medalii
(5 aur, 2 argint, 2 bronz)…
Preţioasele medalii de aur
(5), CS Petrolul Ploiești le-a
cucerit în proba de urmărire
pe echipe – seniori având în
componenţă cicliștii Valentin
Vasiloiu, George Porumb,
Gerhardt Moldansky și
Alexandru Ciocan (multiplu
campion și medaliat naţional

și internaţional, profesor
de educaţie fizică și sport,
farmacist, comentator TV –
Eurosport, fiul reputatului
antrenor petrolist…), cât
și (alte patru de aur…) în
probele de 1000 m cu start de
pe loc, urmărire individuală,
viteză și keirin, toate la

juniori prin „petrolistul”
Valentin Vasiloiu (campion
și pe șosea la contratimp
individual, reprezentant al
României și la „Europene”
și „Mondiale”). Celelalte
medalii au fost cucerite de
rutierul Gerhardt Moldansky
la semifond și omnium

– medaliile de argint (2)
și în probele de urmărire
individuală și de scratch –
medaliile de bronz (2).
Bravii cicliști petroliști
și pasionatul lor antrenor
Constantin Ciocan (premiat
recent de către Federaţia
Română de Ciclism, prin

președintele acesteia Eduard
Carol
Novak,
pentru
excelenta activitate de peste
șaizeci de ani), merită din
plin preţuirea noastră, cât
și sprijinul atât de necesar al
celor în drept, din Prahova
noastră dragă…

Imagini: CS Petrolul Ploieşti

Cicliştii petrolişti, de „aur”…
Pro Prahova, pe scurt

COMUNICAT DE PRESA
Ploiesti, 01.11.2018
“Construirea si dotarea unei noi unitĉƜi de testare si analize tehnice – P+2E, împrejmuire, fosa septica"

1. Numĉr referinƜĉ: Contract de finanԑare 3316/15.10.2018, cod SMIS 111024
2. Data publicĉrii anunƜului: 01.11.2018.
3. Programul: Programul OperaƜional Regional 2014-2020: Axa prioritarĉ 2 - ÎmbunĉtĉƜirea competitivitĉƜii
întreprinderilor mici ƕi mijlocii; Prioritatea de investiƜii 2.2 – Sprijinirea creĉrii si extinderea capacitaƜilor
avansate de producƜie si dezvoltarea serviciilor”.
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Organism
Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia.
5. Alte informaƜii: S.C. MANOR LABORATORY CENTER S.R.L., cu sediul social in Municipiul Bucureƕti, Sectorul
4, Strada Splaiul Unirii, Nr. 162, Cladire Laborator, Etaj: 1, Romania, anunԑĉ demararea proiectului
“Construirea si dotarea unei noi unitĉƜi de testare si analize tehnice – P+2E, împrejmuire, fosa septica",
incepand cu data de 01.09.2016.
5. Obiectivul general al proiectului: îmbunĉtĉƜirea competitivitĉƜii economice a SC MANOR LABORATORY
CENTER SRL prin realizarea unei investiƜii iniƜiale ce vizeazĉ crearea unei noi unitĉƜi de testĉri si analize
tehnice, achiziƜionând echipamente performante urmĉrind adaptarea la cerinƜele pieƜei prin întĉrirea
capacitaƜii de promovare a serviciilor.
6. Valoarea totala a proiectului este de 7.292.468,58 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de
4.297.364,67 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 3.652.759,97 lei si valoarea
finantarii nermbursabile din bugetul naƜional de 644.604,70 lei.
7. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni.
8. Obiective specifice ale proiectului:
x OS1 – Creƕterea Profitului din Exploatare cu peste 10% in al treilea an de la finalizarea investiƜiei fata
de nivelul înregistrat in exerciƜiul financiar anterior, 2016, ca urmare a creĉrii unei noi unitĉƜi de
testĉri si analize tehnice in cadrul întreprinderii S.C. MANOR LABORATORY CENTER S.R.L.
x OS2 – Creƕterea numĉrului de angajaƜi cu 5 persoane, din care o persoana fĉcând parte din categoriile
defavorizate, fata de numĉrul scriptic de angajaƜi din anul 2016
x OS3 – Introducerea si dezvoltarea de noi servicii de testĉri si analize tehnice la SC MANOR
LABORATORY CENTER SRL, prin realizarea unei noi unitĉƜi eficiente energetic si achiziƜionarea de
echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de îmbunĉtĉƜire a calitĉƜii mediului
înconjurĉtor si creƕtere a eficientei energetice, precum si prin minimizarea deƕeurilor generate.
Date de contact: Cioceanu Mioara, functia administrator, telefon: 0752077775, fax: -, poƔtĉ electronicĉ:
manor.laborator@yahoo.com.
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HANDBAL
„Festival” juvenil, la Plopeni…
Asociaţia Judeţeană de Handbal
Prahova (președinte ing. Cristian
Iancu), în colaborare cu Direcţia
Judeţeană pentru Sport și Tineret
Prahova (director prof. Laurenţiu
Nicolescu) au organizat, sub genericul
„Dezvoltarea Handbalului Prahovean”
(Sala Polivalentă Plopeni, 27 și
28.X.2018), un adevărat „festival” –
juvenil, a juniorilor și a celor de
minihandbal…
Cu toţii „câștigători”, circa trei
sute de fete și de băieţi au reprezentat
cluburile din Prahova preocupate
de „viitor”, precum CSM Ploiești,
CSȘ Ploiești, ACS Junior, Academia
Ploiești, CS Brazi, CS Olimpic Mizil și
HC Activ CSO Plopeni.
HOCHEI PE GHEAŢĂ
Succese juvenile, la Miercurea
Ciuc
Structura sportivă Viitorul Hocheist
– Olimpia Ploiești, prin echipa sa U12,
a reușit două victorii, la Miercurea
Ciuc, în „Transylvanian Hockey
League” (20 și 21,.X.2018), 16-2 și 112, în confruntarea cu echipa similară
Csikszentimre – Sasok Sântimbru,
Harghita.
BOX
„Aur”, la „cadeţi”, la Satu Mare
CSM Ploiești (antrenor emerit
coordonator Titi Tudor) a cucerit la
Campionatul României la Box pentru
Cadeţi, medalia de aur și titlul de
Campion al României la Categoria
+90 kg prin pugilistul Alexandru
Constantin, la Satu Mare sub comanda
benefică a lui Adrian Pârlogea și
Răzvan Constantin. Preţioase medalii
au mai cucerit și cadeţii noștri Claudiu
Neagu (argint) și Valentin Bârsan,
Ethan Rahim Asium și Alexandru
Neagu (bronz).

JUDO
„Aur”, la Brazii de Sus și Târgu
Mureș
La Campionatul României Ne Waza
(U11-U15, Sala Polivalentă Brazi, 546
judoka, 70 cluburi), structura CSM
CFR CSȘ Ploiești (antrenor emerit
coordonator Gheorghe Savu, antrenori
Mihai Trandafirescu. Doru Munteanu,
Cosmin Slăvescu, Roxana Prună,
Andrei Căpăţână) și-a adjudecat 12
medalii (2 aur, 3 argint, 7 bronz).
„Aur” au cucerit judoka Rareș Arsene
(U15) și Vanessa Tolea (U13). * Și la
marea confruntare internaţională, de
la Târgu Mureș – „Cupa Mureșul CIS
GAZ” (20, 21.X.2018, U10-U15, 800
de sportivi din Serbia, Bulgaria, Rusia,
Franţa, Ucraina, Moldova, Japonia și
România), structura Prahovei – CSM
CFR CSȘ Ploiești a cucerit 9 medalii
(5 aur, 1 argint, 3 bronz). Onorantele
medalii de aur au fost cucerite și de
prahovenii: Alexandru Petre (U15,
73 kg), Vanessa Tolea (U13, 36 kg),
Leonard Răduţă (U11, 55 kg), Bianca
Croitoru (U11, 36 kg), Ioana Petrescu
(U11, 40 kg).
FOTBAL
Petrolul victorie! Dificilă…
Liga 2, Etapa 14 (29.X.2018, Stadion
„Ilie Oană”): FC Petrolul Ploiești –
Farul Constanţa 2-1 (1.1) Marcatori:
Marinescu (25), Arnăutu (58, penalti)
/ Tudorică (20). Petrolul (antrenor O.
Grigore): Tordai – Olaru, Antoche,
Cazan, Ţigănașu – Chindriș – Saim
Tudor (78 Grecu), Lumu (61 Danci),
Marinescu (cpt), Ștefănescu – Arnăutu
(68 Cl. Herea).
În clasament, momentan, în lupta
pentru promovare se află: Chindia
Târgoviște 32p, Academica Clinceni
30p, Sportul Snagov 30p, Petrolul
Ploiești 29p, FC Argeș Pitești 28p, U.
Cluj 27p…
În etapa viitoare, sâmbătă,
3.XI.2018, de la ora 12.00, la Brăila:
Dacia Unirea – Petrolul.
HAI PETROLUL!...

